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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão

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

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

 

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

Município: São Paulo
INTRODUÇÃO

Nome: 226 - ETEC GILDO MARÇAL BEZERRA BRANDÃO
E-mail: e226dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (11) 3917-8751
Endereço: Rua Presidente Vargas, s/nº Vila Caiuba - Perus - SP
Homepage: etecperus.com

 

O Plano Plurianual de Gestão da Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão corresponde a uma proposta de trabalho, constituindo-
se em um documento como eixo norteador da ação educacional, com vigência de cinco anos e atualização anual para
inclusão de novos projetos e explicitação do enfoque sistêmico no processo de replanejamento de valores, crenças e
princípios pedagógicos da escola.

A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do Projeto Político Pedagógico-PPP,
definindo a identidade da escola, os objetivos, as metas a serem cumpridas, a direção e os caminhos para alcançar  o ensino
de qualidade.

O projeto político pedagógico constitui-se como uma ferramenta de planejamento e avaliação para todos os que integram a
equipe de gestão escolar  e pedagógica. Consiste, assim, em um parâmetro para avaliar, discutir experiências e ações para
serem implementadas a curto, médio e longo prazos.

O Projeto Político Pedagógico - PPP  é:

a) projeto - por agrupar propostas de ação concreta para execução;

b) político - por ocorrer no espaço escolar, a formação de cidadãos  que atuarão individua ou coletivamente, modificando os
rumos da sociedade;

c) pedagógico – por definir e organizar os projetos educativos ao processo de ensino aprendizagem.

Para elaboração do documento,  houve o envolvimento da equipe gestora e pedagógica, por meio de reuniões  com os
coordenadores de curso, docentes, alunos, pais, funcionários técnico administrativos e outros membros da comunidade
extraescolar. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
javascript:void(0);
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Também, foram discutidos e analisados os Indicadores de desempenho da Unidade Escolar - Observatório Escolar, Sistema
de Avaliação Institucional - websai, SARESP, análise do perfil sócio econômico dos alunos ingressantes, demanda do
vestibulinho, número de formandos, perdas no período noturno.

 

PARTICIPANTES

Diretor

Akiyo Tamura Mello Freire
ETEC de Perus
Ricardo Elpídio Antunes Pereira

Conselho de Escola

 Nome Segmento que representa Etapas do processo
I II III IV

 AILTON PEREIRA LIBERAL COORDENADOR DE CURSO   

 AKIYO TAMURA MELLO FREIRE DIRETOR DE ESCOLA

 ANDERSEN SOUZA PAULA COORDENADOR DE CURSO   

 ANSELMO GONÇALVES PEREIRA REPRESENTANTE DOS
EMPRESÁRIOS - APM  

 JOÃO BATISTA VETORE COORDENADOR PEDAGÓGICO

 JOÃO FRANCISCO MALECHESK REPRESENTANTE DE PAIS   

 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE DE ALUNOS   

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II III IV

 ALBERTO MAURO FRANÇA PROFESSOR

 DULCE LEIA MIRANDA DIRETORA DE SERVIÇO
ACADÊMICO

 EDUARDO GUILHERME DA SILVA COORDENADOR DE CURSO

 ELZA CEDRO DE ANDRADE COORDENADOR DE CURSO

 ELZA HIROMI SIBUYA DIRETORA DE SERVIÇO
ADMINISTRATIVO

 FÁBIO LUCIETTO PROFESSOR

 GLEICE AVELAR PROFESSORA

 MARCELO DE PAULA PROFESSOR

 MAYARA PRIETO SILVA FERREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

 NIANZA COMENALE ORIENTADORA EDUCACIONAL

 RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA COORDENADOR DE CURSO

 THIAGO FERREIRA DOS REIS AGENTE TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO

 VANILDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR COORDENADOR DE CURSO

 VIVIANE MARIA MORAES LEO COORDENADOR DE CURSO

 XRISTOS GEORGIOS TSOUKAS ASSISTENTE TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

Legenda das etapas

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

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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 A ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão é uma das Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza que completará neste 2018, oito anos de existência.

Desde a sua criação, tivemos três diretores e atualmente, a professora Akiyo Tamura Mello Freire que asumiu em 0403/2013
como diretora protempore e em 15/07/2015, através de eleição pela comunidade escolar, professores,alunos e funcionários,
dirige nossa escola.

No período integral, são oferecidos os cursos de ensino técnico integrado ao médio em administração e automação industrial,
no horário das 7h50 às 16h, e o ensino médio com habilitação profissional em administração, no período da manhã, das 7h às
12h20; no período noturno, os cursos técnicos em eletrônica, automação industrial, administração e logística, das 19h às 23h.
Temos, ainda,  o curso técnico em administração semipresencial, com aulas aos sábados das 8h às 13h.

Na Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão, desenvolvemos ações sociais, interdisciplinares e comunitárias. Para tanto, são
discutidas nas reuniões de planejamento escolar e de  curso, os projetos que visam à construção do aluno-cidadão.

A proposta escolar tem como finalidade, alcançar um ensino de qualidade, com princípios democráticos, num espaço cultural
de socialização, desenvolvimento do educando, vinculação da escola na preparação para o exercício da cidadania, inserção e
progressão profissional e estímulo para buscar conhecimentos contínuos.

Nossas ações pautam-se nos dispostos prescritos nas Constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula
Souza.

O núcleo pedagógico desenvolve competências e habilidades através da aprendizagem e aprimoramento das bases
tecnológicas, utilização das experiências anteriormente adquiridas pelos alunos associando teoria à prática nas atividades
laboratoriais, valorização dos processos de construção do conhecimento em paralelo às necessidades do setor produtivo. 

Princípios pedagógicos

De acordo com a proposta pedagógica do Centro Paula Souza, foram priorizados os seguintes princípios pedagógicos para
orientar o ensino-aprendizagem no Ensino  Técnico Integrado ao Médio.

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

A nova educação profissional desloca o eixo do trabalho educacional do desenvolvimento de conhecimentos para o de
competências, do ensinar para aprender, e do aprender para o fazer. 

 

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

A sociedade atual tem sido denominada sociedade da informação por diversos motivos: a) o fluxo intenso e ininterrupto de
informações; b) as tecnologias mais aperfeiçoadas e variadas destinadas à sua produção, difusão e armazenamento; c) a
possibilidade de acessá-las rapidamente ou em tempo real; d) o fato de elas se materializarem não apenas na forma escrita,
mas também na audiovisual.

A escola não é mais a única responsável pela transmissão de informações, como foi até a primeira metade do século vinte.
Contudo, o fato de os alunos poderem "navegar" de um para outro site ou e-mail, migrarem de uma para outra sala virtual,
pularem de um para outro canal de TV e sintonizarem diferentes emissoras de rádio, em um tempo relativamente curto, nem
sempre significa que estejam incluídos na sociedade do conhecimento.

Daí a importância do educador como mediador entre os meios de informação e comunicação e o aluno, orientando-o a
respeito do modo crítico e reflexivo de lidar com as informações ao buscá-las, selecioná-las, organizá-las e dar-lhes sentido,
questionando sempre: quem as produziu; de que modo o fez; porque e para quê as divulgou; a quem elas beneficiam ou
prejudicam; o que se pode fazer com elas e que destino se deve a elas atribuir?

Leituras críticas da realidade são os pressupostos de um tratamento inteligente e construtivo das informações disponíveis e
possíveis de produzir conhecimento.

 

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

Nos processos de formação que promovem aprendizagens construtivas, são privilegiadas as situações e os ambientes em
que são levantados alguns tipos de problemas que só podem ser solucionados em grupo e de modo cooperativo. Essa
importância atribuída à aprendizagem cooperativa e a sua superioridade sobre a individual e competitiva se deve a algumas
características resultantes do convívio dos aprendizes trabalhando em parceria.
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É preciso lembrar, porém, que embora a aprendizagem cooperativa apresente inúmeras vantagens sobre a individual ou a
competitiva, ela apenas propicia melhores condições para que o aluno se desenvolva, não sendo a condição única para que
isso aconteça. Ao contrário, o trabalho individual é parte importante da aprendizagem cooperativa e significativa do indivíduo
e para o êxito de todo grupo. É individualmente que o aluno se prepara para as tarefas que realizará em equipe e para
exercitar e consolidar as habilidades e conhecimentos que desenvolveu trabalhando com ela.

Além disso, algum tipo de competitividade deve ser estimulada no educando, pois muitas vezes, ele se verá sozinho para
resolver determinados problemas cuja solução significa neutralizar ou diminuir o poder de forças, vontades e/ou valores
contrários àqueles que o mobilizaram à ação, concorrendo com ele na obtenção de um mesmo fim ou de resultados até
opostos.

Nesse aspecto, a presença e a ação do professor mediador é importante, dosando, equilibradamente, a seleção de atividades
e procedimentos que possam concorrer para o desenvolvimento do espírito cooperativo no aluno, mas também. para sua
autonomia, autoiniciativa, independência, espírito de liderança e proatividade.

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

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

O professor não é o único que conhecerá e utilizará o Plano de Curso e o Plano do Trabalho Docente para o
acompanhamento das atividades educativas: seus alunos não só poderão como deverão compartilhar desses mesmos
instrumentos para planejar e avaliar os trabalhos em processo ou aqueles já realizados. O professor tem primordialmente a
função de orientar, supervisionar, apoiar, motivar, esclarecer, aconselhar, questionar e sugerir caminhos para a resolução de
problemas, ao invés de estar sempre apresentando soluções prontas para eles.

Ao auxiliar seus alunos em sua formação, o professor: a) parte dos interesses e motivações dos mesmos; b) considera os
conhecimentos, as habilidades e experiências que já trazem consigo; c) dosa a quantidade e os tipos de tarefa que lhes serão
propostas; d) diversifica essas tarefas e os meios utilizados para realizá-las; e) esclarece as razões de sua proposição bem
como os objetivos que as orientam e os resultados que poderão ser atingidos por seu intermédio; f) relaciona as atividades
entre si e os conhecimentos e habilidades desenvolvidos em cada uma e; g) incentiva a cooperação, a reflexão e a
criticidade.

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

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

Muitos casos de evasão escolar e exclusão do educando se devem ao fato de os sistemas educacionais não respeitarem e
contemplarem a diversidade e não possibilitarem atividades e meios diversos para que todos se desenvolvam, conforme suas
possibilidades.

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

Dessa forma, os alunos poderão selecionar os materiais que lhe são mais acessíveis e lhe parecem mais interessantes,
realizar tarefas e contatos nas horas que tiverem disponibilidade para isso; refazer trabalhos, reler textos, tirar dúvidas
quando sentirem necessidade e escolher as pessoas com as quais têm mais afinidades para trocar informações, pedir e
oferecer ajuda.

O atendimento individualizado a cada aluno é facilitado, uma vez que as metodologias e as técnicas utilizadas propiciam-lhe o
auto-gerenciamento da aprendizagem, sendo que o professor desempenha, no grupo, a função de mediador.
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6. Autonomia, protagonismo e aprendizagem do aprender

A responsabilidade pela promoção de seu processo de aprendizagem e o de outros, a existência de um professor orientador
e não dirigente e as estratégias que lhe permitem autogerenciar o seu aprendizado – condições já discutidas em itens
anteriores – estimulam no aluno sua própria percepção de ser aprendente, em eterna construção, e a de que pode se
desenvolver continuamente, se desempenhar o papel de protagonista e não de coadjuvante ou de figurante no processo
educativo. Assim procedendo, o aluno estará a meio caminho do desenvolvimento da competência de aprender a aprender.

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

7. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e formação de profissionais polivalentes

Nenhuma disciplina escolar consegue abranger todo o conjunto de conhecimentos de uma determinada ciência, linguagem,
técnica ou arte, que, por sua vez, não conseguem abarcar também todo o conhecimento sobre a vida e suas manifestações.
No entanto, na vida escolar, o que ainda predomina até hoje é a repartição dos saberes em campos estanques, tratados
separadamente em disciplinas, temporalidades e espaço diferentes, sob a coordenação de professores também diversos.

Contraditoriamente, espera-se que o aluno, a partir de abordagens e informações tão especializadas, venha um dia a
compreender o objeto do estudo em sua unicidade, integridade e completude, relacionando entre si aqueles conteúdos que
lhe foram ministrados como fragmentos de um todo muito maior.

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

As práticas da inter e da transdisciplinaridade desenvolvem nos educandos a capacidade de interpretar a “realidade” sob
diferentes enfoques e construir conhecimentos com informações e procedimentos de diferentes ciências, propiciando, assim,
a sua formação como profissionais polivalentes.

 

Critérios de Avaliação de Aprendizagem

A avaliação, elemento fundamental para o acompanhamento e redirecionamento do processo de desenvolvimento de
competências, estará voltada para a construção dos perfis de conclusão de cada curso.

Constitui-se num processo contínuo e permanente com a utilização de instrumentos diversificados,textos, provas, relatórios,
apresentações orais, auto-avaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, projetos, etc. – que permitam analisar de forma ampla o
desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de aprendizagem.

O caráter diagnóstico dessa avaliação permite subsidiar as decisões dos Conselhos de Classe e das Comissões de
Professores acerca dos processos regimentalmente previstos de classificação, reclassificação, aproveitamento de estudos e
recuperação contínua.

A recuperação contínua, destinados a alunos com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão de atividades, recursos e
metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar/ reduzir dificuldades que inviabilizam o
desenvolvimento das competências visadas.

Ao final de cada série, após análise com o aluno, os resultados serão expressos por uma das menções abaixo: 

  Conceito  Definição Operacional
 

MB MUITO BOM O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências do componente
curricular no período. 

 B  BOM  O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

 R  REGULAR  O aluno obteve regular desempenho no desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.
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 I  INSATISFATÓRIO  O aluno obteve insatisfatório desempenho no desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

 
 

Componentes Filosofia, Sociologia do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração e Automação Industrial 

Sociologia e Filosofia são contempladas em sua matriz curricular, com aulas em todas as séries.

Língua Estrangeira Moderna Espanhol do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração e Automação
Industrial 

A disciplina Língua Estrangeira Moderna - Espanhol - será desenvolvida por meio de aulas no Centro de Estudo de Línguas –
CEL localizada Avenida Mutinga, 5071 - Pirituba - SP.

Valores  

A ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão  adota como valores para formação social e moral do indivíduo: 

 - Integridade;

- Comprometimento;

- Valorização humana;

- Melhoria contínua;

- Inovação;

- Sustentabilidade ;

- Inclusão Social.

 

 TCC –TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

A metodologia utilizada no desenvolvimento do TCC, conforme regulamento elaborado pelos docentes da Etec Gildo Marçal
Bezerra Brandão busca sistematizar os conteúdos teóricos abordados e vivenciados no ambiente escolar às exigências
práticas demandadas pelo setor produtivo.

Este Regulamento objetiva-se atender às particularidades não previstas no regulamento geral elaborado pelo Centro Paula Souza que
ocasionam dicotomia entre os trabalhos apresentados pelos alunos ao final do curso.

Ainda, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º do Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso:

“Art. 3º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento próprio da U.E., aprovado pelo Conselho de Escola,
atendidas as disposições da Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC." 

Todas as habilitações devem desenvolver um trabalho de conclusão que atenda às competências presentes no perfil técnico de aluno
concluinte em cada curso. Contudo, frente às adversidades de cada eixo tecnológico, faz-se necessário um documento institucional que
direcione os trabalhos produzidos e ainda, abranja as especificidades da unidade de ensino. 

Obrigatoriamente, todo trabalho de conclusão de curso deve possuir o registro gráfico, isto é, o trabalho escrito, ainda que ele seja
desenvolvido com a finalidade de produzir um protótipo, uma maquete, um plano de negócios, um software, todas as habilitações deverão
apresentar ao final do último módulo uma das opções abaixo:

No Eixo Gestão e Negócios - cursos de Logística e Administração, o trabalho escrito é a monografia; e no Eixo Controle e Processos
Industriais, cursos Eletrônica e Automação Industrial, optou-se por Protótipo com Manual técnico. 

No Regulamento elaborado pelo corpo docente de nossa Etec, estão descritos as normas gerais: modalidade de apresentação, cronograma,
composição dos grupos, tempo de apresentação; formatação, critérios de avaliação, atribuições do professor orientador e outras
especificidades deste trabalho.  
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ESTÁGIO

 

Terá início em qualquer época do ano, desde que o aluno esteja matriculado em um dos cursos oferecidos pela unidade
escolar, podendo realizar  em uma ou mais Unidades Concedente de Estágio.

Em virtude de não ser obrigatório, o aluno só realizará o estágio durante o período em que estiver matriculado e frequentando
regularmente as aulas.

Ele só se efetivará a partir do momento da conferência dos documentos apresentados pelo aluno, datado e assinado pelo
Diretor da U.E.

 

Projetos realizados em 2017: 

A Feira Cultural Etim, sob a coordenação do professor Ailton Pereira Liberal, com o objetivo de:  

    - Promover situações-problema para o surgimento de estratégias de organização e novas ideias;

    -  Incentivar a criatividade;

    - Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar;

    - Estimular espírito de equipe e solidariedade.

Alguns projetos realizados e apresentados pelos alunos: Sete pecados - concepção medieval dos pecados capitais no mundo
contemporâneo.

- Neverland: sob os olhos dos irmãos Grimm : a reinvenção da história de Peter Pan nos despertaria para certos dilemas
da vida: os medos, o envelhecimento, a deslealdade;

- Violência e drogas -  Três breves esquetes radiografam a violência no Brasil: 1) violência policial; 2) uso de entorpecentes;
3) feminicídio.

 

 Fotos da Feira Cultural do Etim
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 Visitas técnicas.

 1 -  VISITA TÉCNICA EXPOMAFE ETIM 2 G E 3G

       Área temática: Feira de exposições de Máquinas e ferramentas.

      Responsável : Coordenador de curso, professor Eduardo Guilherme da Silva.

aAtravés de uma visita técnica nas instalações da feira internacional EXPOMAFE, realizado na EXPOIMIGRANTES, feira internacional de
produtos e tecnologias de MÁQUINAS E FERRAMENTAS, no dia 12 de Maio de 2017, no período das 12h às 17h, os alunos participaram
de workshops, palestras, conheceram os equipamentos e as explicações de funcionamento pelos professores. 

op

 

 

       2 - VISITA FIEE - FEIRA INDÚSTRIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

        Feira de exposições de equipamentos ELÉTRICA ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

         Responsável: Coordenador de curso, professor Eduardo Guilherme da Silva.

 ETIM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 2° E 3° ANOS.

Objetivo - Oportunizar aos alunos um novo ambiente organizacional produtivo, para também despertar novas curiosidades a respeito
dessa organização em visita.
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3) Visita técnica.

 

Título: VISITA AO METRÔ DE SÃO PAULO  (PÁTIO JABAQUARA)

       Área temática: Pátio de Manutenção dos Metrôs de São Paulo

       Responsável pelo Projeto: Coordenador de curso, professor Eduardo Guilherme da Silva.

 ETIM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  3° ANOS.

Objetivo: Externalizar o aprendizado para além dos bancos escolares, além de aproximar os discentes da comunidade empresarial;
Visualizar na prática os saberes discentes; 

 

  

 

4) Visita técnica.

      Título: VISITA TECNICA INTERSOLAR 2017 ETIM 2 G E 3G

      Área temática: Feira de exposições de equipamentos de energia solar.

      Responsável: Coordenador  de curso, professor Eduardo Guilherme da Silva

TI  ETIM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 2° E 3° ANOS.

 Objetivo: Buscar ferramentas que lhes de o suporte para contextualizar a teoria na prática;
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5) VISITA TÉCNICA

  Título: EXPO CIEE – Feira do Estudante.

 EXPO CIEE – Parque do Ibirapuera, Prédio da Bienal – São Paulo – SP. 

 Responsáveis: Professores João Batista Vetore e Elza Cedro Andrade

1º Sem. de Técnicos em Administração, 1º e 2º módulos de Técnicos em Logística.

Objetivo: Pesquisar Missão, Visão e Valores das organizações com estande na feira. 

   

 

 

 

6) VISITA TÉCNICA

Livraria – Cultura, Avenida Paulista, 2073 – São Paulo / SP

Responsáveis: Professores João Batista Vetore e Elza Cedro 

1º Sem. de Técnicos em Administração, 1º e 2º módulos de Técnicos em Logística. 

Objetivo: Contribuir para a utilização de critérios que possibilitem o exercício da criatividade e constante atualização de área. 
. 
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7) PALESTRA MARKETING PESSOAL

 Responsáveis: Professores João Batista Vetore e Elza Cedro Andrade

1º Sem. de Técnicos em Administração, 1º e 2º módulos de Técnicos em Logística. 

 Palestra e Dinâmica realizada na própria unidade,  

  

 

 

 Alunos egressos que deram palestras no dia 16/02/2018 no acolhimento dos calouros.         Rafaela Tessaro de Assis -
[ETIM Administração 2016] – (Blusa branca no centro), classificada na UNICAMP (Medicina) e na UNIFESP (Medicina). 

 

 

O aluno Wellington Moutinho Dias [ETIM Administração 2017] explanando sobre sua classificação na USP/ FUVEST
(Engenharia de Produção) e na UNIFESP (Bach. Ciência e Tecnologia)  
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Aula Inaugural com apresentação do regimento escolar, da equipe de professores e de gestão administrativa.

 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Decreto nº 55.318 de 05 de Janeiro de 2010 - "Cria a Escola Técnica Estadual Perus, no Município
de São Paulo".

Decreto nº 55.644 de 29 de Março de 2010 - "Dá a denominação de "Gildo Marçal Bezerra Brandão"
à Escola Técnica Estadual Perus, unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica
"Paula Souza" - CEETEPS, localizada no Município de São Paulo"

Cursos em funcionamento:

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO - Plano de Curso Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015,
publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO - Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 728, de 10-9-2015, republicada no
Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 37-38.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - Plano
de curso aprovado pela Portaria CETEC - 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de 18-11-
2017 - Poder Executivo - Seção I - página 42. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - Plano de Curso
aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 37.

Ã É Ô
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA - Plano de Curso aprovado pela
Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder Executivo –
Seção I – página 37

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA - Plano de Curso aprovado pela
Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo –
Seção I – página 52.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  -  Plano de Curso aprovado
pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo –
Seção I – páginas 52-53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - SEMIPRESENCIAL - Plano
de Curso e Autorização: Parecer CEE/GP nº 370/2016 - pág. 53 - Seção I - publicado no D.O.E de
09/12/2106 e Portaria CEE/GP nº 395/2016 - pág. 36 - Seção I - publicado no D.O.E de 10/12/2016. 

 

 

 

HISTÓRICO DA ESCOLA

 

                                      

Perus é um distrito localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo. A data de anivérsário do distrito é comemorada em 21 de
setembro.

 

Faz parte do antigo caminho para a região de Campinas e Jundiaí e é servido pela Linha 7 - Rubi da CPTM (antiga São Paulo
Railway), pela Rodovia dos Bandeirantes, pela Rodovia Anhanguera, pela Estrada Velha de Campinas, e pelo Rodoanel Mário Covas.
Faz divisa com os municípios de: Caieiras e Cajamar. Possui o maior parque municipal de São Paulo, o Parque Anhanguera.

A história mais conhecida sobre o nome de Perus é a de Dona Maria que servia refeição de qualidade para os tropeiros que
passavam na região, tornando-se famosa entre eles. Por criar perus, ela passou a ser chamada Maria dos Perus. Servia de
referência na região "Vou lá aonde há a Dona Maria dos perus"..."vou aonde há perus"..."vou à fazenda dos perus".."vou lá
em perus".

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Noroeste_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jundia%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_7_da_CPTM
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Railway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anhanguera
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP-332
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodoanel_M%C3%A1rio_Covas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caieiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cajamar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Anhang%C3%BCera_(S%C3%A3o_Paulo)
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Outra história, essa por sua vez, focada no nome "perus", segundo a língua tupi-guarani, o nome "Perus" foi uma justaposição
e modificação do real nome "PI-RU", que traduzido, significa "pôr-se apertado, à força".

Com o Plano de Expansão instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, foram construídas e implantadas diversas ETECs
(Escolas Técnicas Estaduais) por todo o Estado. Dentre elas, a ETEC de Perus.

Após a cessão de um terreno de 3.700 m² pela Prefeitura de São Paulo, localizado na Rua Presidente Vargas, s/nº, na Vila
Caiúba, coube ao Governo do Estado a construção do prédio.

O prédio possui uma estrutura com três pavimentos, abrigando 12 salas de aula e nove laboratórios, que atendem a todas as
áreas dos cursos oferecidos na escola até o momento.

Em 30 de março de 2010, através do Decreto nº 55.644, a escola passou a se chamar ETEC "Gildo Marçal Bezerra Brandão",
para homenajear o professor com o mesmo nome.

Gildo Marçal Bezerra Brandão foi um grande professor e pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da
Universidade de São Paulo (Cedec/USP). Atuou como jornalista, sendo o primeiro editor do jornal "Voz da Unidade",
publicação do Partido Comunista Brasileiro. Lecionou na Universidade Estadual Paulista, na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo e na USP. Sua tese de Doutorado deu origem ao livro "A esquerda positiva" (As duas almas do partido
Comunista 1920-1964). Gildo faleceu no dia 15 de fevereiro do ano de 2010, aos 60 anos de idade. 

Desde a inauguração, a escola teve como diretores os professores Ricardo Elpidio Antunes Pereira, de 01/02/2010 a 14/07/2012; o
professor Thiago Lima Merissi, de 15/07/2012 a 25/02/2013, e a professra Akiyo Tamura Mello Freire, primeiramente, como diretora pro
tempore em 2013, e em  julho de 2015, eleita pela comunidade escolar -  professores, alunos e funcionários - para um mandato de quatro
anos.

A ETEC oferece 80 vagas para o Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração, período integral,  40 vagas para o
curso com Habilitação Profissional Integrado ao Ensino Médio, período da manhã, 40 vagas para o Ensino Técnico Integrado
ao Ensino Médio em Automação Industrial e 40 vagas para cada um dos cursos técnicos do período noturno, em Automação
Industrial, Eletrônica, Administração, e Logística. O processo de seleção é feito pelo vestibulinho, sendo anual para os cursos
integrados e semestral, para os cursos técnicos.

Visando à formação para o exercício da cidadania, os alunos calouros são recebidos no primeiro dia de aula, pela direção,
coordenadores e professores, na sala auditório da escola e, além das boas vindas, têm informações sobre a escola, direitos e
deveres contidos no Regimento Comum das Etecs, mercado de trabalho, etc.

No segundo dia, os ingressantes são recepcionados por alunos dos últimos módulos e participam de uma confraternização
entre eles.

A Unidade tem parceria com o projeto da Universidade de São Paulo “Vivendo a USP” cujo objetivo principal é a vivência de
quarenta alunos do 1º ano, para visitação e realização de oficinas em espaços da universidade (Instituto Butantã, Museu de
Veterinária e Anatomia, Museu de Arqueologia e Etmologia, Museu de Arte Contemporânea, Estação Biologia, Artes e
Ciências - Física e Química); bem como a formação continuada dos docentes da Unidade. 

 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

 

CURSOS TÉCNICOS

 

Para ingressar em qualquer curso técnico nesta unidade de ensino, é necessário realizar o Processo Seletivo, cujos requisitos
são:  deverá ter concluído o ensino fundamental para os cursos técnicos integrados, estar cursando a 2ª série ou ter
concluído o Ensino Médio. Este processo seletivo é publicado em Diário Oficial, e no site www.vestibulinhoetec.com.br contendo
os requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas em cada unidade.

Nesta Unidade de Ensino, são oferecidos os seguintes cursos técnicos :

 O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na
elaboração do planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades
de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem
como as de preservação ambiental. 

http://www.vestibulinho.com.br/
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O profissional trabalha em praticamente todos os departamentos de uma organização. É responsável pelo planejamento de estratégias e pelo
gerenciamento do dia a dia da companhia e pelo gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos. Conduz as relações entre a
empresa e os funcionários, cuida dos processos de admissão, treinamento e demissão. Organiza planos de carreira e programas de
benefícios. Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matéria-prima e insumos, gerenciando os processos de compra. No setor
financeiro, opera nas áreas de custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se envolver, ainda, com a publicidade e o marketing. O
administrador trabalha em diversos setores das organizações não governamentais, mistas, das empresas públicas e aquelas dedicadas ao
comércio eletrônico. O campo de trabalho é amplo: cerca de metade dos cargos de uma empresa é para funções administrativas.

Como a atuação do administrador é bastante ampla, esse profissional se faz necessário em todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços,
agronegócios) e em praticamente todas as áreas, desde a comercial, passando por logística, financeira e compras, até recursos humanos, é o
mercado que mais se expande. Os empregadores estão em todos os seguimentos, despontando como principais os do setor de agronegócio.
As regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de empresas que oferecem programas de estágios, enquanto o setor público tem vagas
em todo o país. 

 

MÓDULO I – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços de apoio nas organizações auxiliando as diversas
áreas; presta atendimento a clientes e fornecedores, atua no processo de comunicação organizacional tratando de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas
administrativas. 

MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO é o profissional que organiza e executa as atividades relativas às rotinas das funções de
planejamento e organização nas diversas áreas da Administração, compreendendo sua importância e suas implicações. 

MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na
elaboração do planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades
de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem
como as de preservação ambiental. 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração - semipresencial 



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 16/88

 

Módulo I

Qualificação Profissional de Assistente de Planejamento

Módulo II

Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo e Financeiro

Módulo III

Habilitação Profissional de Técnico em Administração 

 

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações
e controles de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos,
de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de
materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de
controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

MÓDULO I – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA

O AUXILIAR DE LOGÍSTICA é o profissional que auxilia os serviços de apoio das atividades e rotinas administrativas
da área de Logística; presta atendimento a clientes e fornecedores; atua no processo de comunicação, organização e
manutenção de documentos variados. 

 

MÓDULO II – Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

O ASSISTENTE DE LOGÍSTICA é o profissional que realiza atividades de processamento de pedidos, planejamento
e operação de recebimento, de conferência, de armazenagem de materiais, de programação de produção, de separação e
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distribuição de produtos, de levantamento de dados para custeio das operações. Elabora relatórios e gráficos de
acompanhamento de processos operacionais. 

MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGISTICA

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento,
operação e controle de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de
equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e
distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os
procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. 

 

 

 

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala programa, integra e realiza
manutenção em sistemas aplicados a automação e controle de processos industriais; analisa especificações de componentes
e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e
sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.

É crescente a demanda por profissionais com formação adequada para atuação nas diversas indústrias com algum tipo de automação na
linha de produção, como Automobilística, Eletroeletrônica, Eletroquímica, Metalúrgica, Têxtil, Empresas de Informática, Parques de Alta
Tecnologia 

 
MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO III – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

O AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que atua na área industrial e de
serviços; interpreta e analisa esquemas elétricos, pneumáticos e hidráulicos; opera sistemas integrados e automatizados;
identifica necessidade de manutenção e executa reparos nos diversos sistemas. Aplica normas de segurança gerais e
específicas.

 

MÓDULO IV – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza
manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais; analisa especificações de componentes
e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e
sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança. 
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O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e
a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executa
procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.

 

MERCADO DE TRABALHO 

Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e de manutenção; empresas de informática, telecomunicações e de produtos eletrônicos. 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO III – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA

O AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que executa montagens, instalação e manutenção de
circuitos eletrônicos. Participa na execução de projetos e na elaboração de relatório técnico. Realiza testes e calibração em
aparelhos eletrônicos.  

 

MÓDULO IV – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA

 

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e
a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executa
procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. 

 

 
Habilitações associadas:

Administração

Logística

Automação Industrial

Eletrônica

Administração Empresarial - EAD

Modalidade: Integrado
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Descrição:

 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da
produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos
processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha
suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.  

O profissional trabalha em praticamente todos os departamentos de uma organização. É responsável pelo planejamento de estratégias e pelo
gerenciamento do dia-a-dia da companhia e pelo gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos. Conduz as relações entre a
empresa e os funcionários, cuida dos processos de admissão, treinamento e demissão. Organiza planos de carreira e programas de
benefícios. Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matéria-prima e insumos, gerenciando os processos de compra. No setor
financeiro, opera nas áreas de custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se envolver, ainda, com a publicidade e o marketing. O
administrador trabalha em diversos setores das organizações não governamentais, mistas, das empresas públicas e aquelas dedicadas ao
comércio eletrônico. O campo de trabalho é amplo: cerca de metade dos cargos de uma empresa é para funções administrativas.  

 

 

1ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços de apoio nas organizações auxiliando as diversas áreas; presta
atendimento a clientes e fornecedores, atua no processo de comunicação organizacional tratando de documentos variados, cumprindo todo
o procedimento necessário referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas administrativas 

 

2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO é o profissional que organiza e executa as atividades relativas às rotinas das funções de
planejamento e organização nas diversas áreas da Administração, compreendendo sua importância e suas implicações. 

 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Ao término das três séries, o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO será capaz de: 1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a
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comunicação; 2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
4. propor ações de intervenção solidária na realidade.

 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza manutenção em sistemas aplicados à
automação e controle de processos industriais; analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem
sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados.
Programa opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.

É crescente a demanda por profissionais com formação adequada para atuação nas diversas indústrias com algum tipo de automação na
linha de produção, como Automobilística, Eletroeletrônica, Eletroquímica, Metalúrgica, Têxtil, Empresas de Informática, Parques de Alta
Tecnologia. 

 

 

1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

O AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que atua na área industrial e de
serviços, interpreta e analisa esquemas elétricos, pneumáticos e hidráulicos; opera sistemas integrados e automatizados;
identifica necessidade de manutenção e executa reparos nos diversos sistemas. Aplica normas de segurança gerais e
específicas. 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza
manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais; analisa especificações de componentes
e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e
sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança. 
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 ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

 

O ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é composto por três séries anuais
articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho.

 

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

 

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO
COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO que lhe dará o direito de exercer a profissão de
Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior. 

 
Habilitações associadas:

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração

Administração (Etim)

Automação Industrial (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 1º Módulo Noite 40 01

Administração 2º Módulo Tarde 38 01

Administração 2º Módulo Noite 40 01

Administração 3º Módulo Noite 40 01

Administração (Etim) 1ª Série Manhã 80 02

Administração (Etim) 2ª Série Manhã 80 02

Administração (Etim) 3ª Série Manhã 74 02

Administração - EAD 1º Módulo Manhã 40 01

Automação Industrial 1º Módulo Noite 40 01



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 22/88

Automação Industrial 2º Módulo Noite 38 01
Automação Industrial 3º Módulo Noite 32 01

Automação Industrial 4º Módulo Noite 37 01

Automação Industrial (Etim) 1ª Série Manhã 40 01

Automação Industrial (Etim) 2ª Série Manhã 40 01

Automação Industrial (Etim) 3ª Série Manhã 32 01

Eletrônica 1º Módulo Noite 40 01

Eletrônica 2º Módulo Noite 39 01

Eletrônica 3º Módulo Noite 33 01

Eletrônica 4º Módulo Noite 26 01
Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em
Administração

1ª Série Manhã 40 01

Logística 1º Módulo Noite 40 01

Logística 2º Módulo Noite 43 01

Logística 3º Módulo Noite 36 01

Soma total 26 988

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2018

 

 

O quadro de funcionários da escola é composto por: um Diretor de escola, um Diretor de Serviço Acadêmico, um Diretor de
Serviço Administrativo, um coordenador pedagógico, uma orientadora educacional, um Assistente Técnico Administrativo I,
um Assistente Administrativo e quatro estagiários. 

O quadro de docentes é composto por 55 docentes ativos. 

Segue abaixo o organograma da Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão:
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Nome: Admilson Lima Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor I: Indeterminado;
 *Graduado: Engenharia Elétrica;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Automação I e III, Instalações Elétrica, Sistemas Microprocessados I e
II, Eletrônica Digital II, Programação Aplicada II, Sistemas Automatizados nos Cursos Técnicos de
Automação Industrial e Eletrônica. 

 *Coordenador dos Cursos de Eletrônica e Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.
 * Data da Admissão: 01/06/2012.

Nome: Adriano Rodrigues dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado: Educação Física:

 *Leciona aulas de Educação Física nos cursos de Administração Integrado ao Ensino Médio, Automação
Industrial 

 Integrado ao Ensino Médio e M-Tec.
 * Data da Admissão: 01/07/2010

Nome: Ailton Pereira Liberal

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
 * Licenciado: Letras/ Português;

 * Leciona as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Linguagem Trabalho e Tecnologia nos cursos de
Administração Integrado ao Ensino Médio e Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.

 * Exerce coordenação de curso do Etim Administração.
 * Data da Admissão:09/02/2012

Nome: Akiyo Tamura de Mello Freire

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: * Inicio suas atividades como diretora da Etec no dia 04/03/2013.
 * Garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela

legislação e por este Regimento;
 * Coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;

 * Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;
 * Gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da escola a

curto, médio e longo prazos;
 * Promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de

Gestão e do Plano Escolar;
 * Garantir:

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

 * Assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da
administração superior;

 * Expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua
autenticidade e exatidão;

 * Desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos,
materiais e humanos da escola;

 * Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de outros bens colocados à disposição
da escola;

 * Assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniados, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os
excedentes à disposição de órgãos superiores;

 * Promover ações para a integração escola-família-comunidade-empresa;
 * Coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes, acompanhar

seu desenvolvimento e avaliar seus resultados;
 * Criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional; 

 * Prestar informações à comunidade escolar.
 

Nome: Alberto Mauro França Marcondes

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Graduado: Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica

 *Licenciado: Esquema I 
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Eletricidade Básica, Programação Aplicada I, Instalações Elétricas,

Montagem de Circuítos Eletrônicos I, Técnicas Digitais I, Acionamento Elétricos, Sistemas de Comunicações
I e Sistemas de Comunicações II.

 *Data de admissão: 15/03/2016
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Nome: Alexandre de Paula Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado em Matemática;

 *Mestre Profissional em Ensino de Matemática;
 *Leciona as seguintes disciplinas: Matemática no curso de Administração Integrado ao Ensino Médio.

 *Data da Admissão: 01/11/2017

Nome: Ana Cássia dos Santos Hayashi

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professora de Ensino Médio e Técnico: Determinada
 * Graduada em Engenharia Elétrica com modalidade me Eletrônica;

 * Leciona as seguintes disciplinas: Automação III;
 * Admissão: 15/03/2018

Nome: Andersen Souza Paula

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
 * Graduado: Automação Industrial;

 * Leciona as seguintes disciplinas: Eletrônica Analógica II, Montagem de Circuitos Eletrônicos, Desenho
Técnico, Eletrônica Digital I nos Cursos Técnico em Automação Industrial e Eletrônica.

 * Exerce coordenação de curso em Eletrônica.
 * Data da Admissão: 01/02/2013

Nome: Anderson Matheus Alves

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxiliar na manutenção de instalações elétricas; Acompanhamento supervisionado de instalação ou
manutenção corretiva; Conduzir teste de campo e em laboratório; Fornecer assistência técnicas a clientes;
auxiliar na construção e configuração do Windows, Linux. SO Androide criando imagens de varias
instalações; auxiliar o pessoal de suprimentos da equipe elétrica; Detectar defeitos na instalação elétrica;
Instalar equipamentos de informatica; Instalar equipamentos eletrônicos; Auxilar na manutenção de
controles e sistemas instalados; Orientar a instalação de equipamentos eletrônicos; Orientar e fornecer
suporte a usuários; Elaborar planilhas eletrotônicas; organizar arquivo e documentos de projetos; Realizar
inventario de peças; Conferir componentes e circuitos elétricos; Acompanhar a manutenção de
equipamentos; Orientar clientes a uso dos equipamentos.

Nome: André Luís Spera Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
 * Graduado: Engenharia de Controle e Automação

 * Leciona as seguintes disciplinas: Robótica, Transformadores e Motores Elétricos, Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos nos Cursos Técnico em Automação Industrial e Eletrônica.

 * Data da Admissão: 17/10/2017.

Nome: Antonio Salomão dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado: Matemática;

 *Leciona aulas de Matemática no curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio e M-Tec.
 *Ampliação, professor com sede na Etec Mandaqui.

Nome: Arlen Nunes de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado: História, Sociedade e Cultura;

 *Leciona as disciplinas de História e Sociologia nos cursos de Administração Integrado ao Ensino Médio,
Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio e M-Tec .

  
* Data da Admissão: 24/07/2009

Nome: Cesar Augusto Alves de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
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* Graduado: Tecnólogo em Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos.
 * Mestre em Engenharia Elétrica.

 * Leciona as seguintes disciplinas: Eletrônica Analógica I e Desenho Aplicado à Automação no Curso
Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.

 * Data da Admissão: 01/08/2012.

Nome: Claudio Tadeu Tancredi

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Administração;
 *Leciona aulas nas seguintes disciplinas: Planejamento Empresarial e Empreendedorismo, Tecnologia da

Informação aplicada a Logística para o Curso Técnico em Logística. 
 * Data de Admissão: 11/02/2011

Nome: Daniela de Oliveira Nunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Administração e Técnico Médio em Contabilidade e Custos;

 * Licenciatura: Esquema I.
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Gestão de Pessoas III, Saúde e Segurança do Trabalho, Gestão da

Qualidade Total, Gestão Empreendedora e Inovação nos cursos em Administração Integrado ao Ensino
Médio, Administração e Logística. 
* Data de Admissão: 23/07/2012

 

Nome: Diego Guedes de Melo

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
 * Licenciado: Letras/ Inglês;
 * Leciona nas seguintes disciplinas: Inglês Instrumental, Linguagem, Trabalho e Tecnologia e Língua

Estrangeira Moderna - Inglês nos Cursos: Administração Integrado ao Ensino Médio, Automação Industrial
Integrado ao Ensino Médio, Logística, Eletrônica, Automação Industrial e Administração. 

 * Data de Admissão: 30/04/2014

Nome: Diogo Santos de Farias

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Tecnólogo em Automação Industrial;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Sistemas Microprocessados I e Microcontroladores nos Cursos Técnicos
em Automação Industrial e Eletrônica. 
 
* Data de Admissão: 01/06/2012

Nome: Douglas William de Araujo

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Tecnólogo em Automação Industrial;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Planejamento do Trabalho de Conclusão de curso, Aplicativos
Aplicativos Eletricidade Básica, Eletrônica Analógica II, Eletrônica Digital II, Instalações Elétricas e
Automação II nos Cursos: Automação Integrado ao Ensino Médio, Automação Industrial e Eletrônica. 
* Data de Admissão:01/06/2013

 

Nome: Dulce Leia Miranda

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviço Acadêmica
 Competências:

 1. responder pela regularidade e autenticidade dos registros e documentos da
 vida escolar do aluno;

 2. cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, diretrizes e prazos
 estabelecidos para execução dos trabalhos;

 3. propor medidas ou expedir instruções que visem à racionalização e
 manutenção das suas atividades;

 4. instruir e emitir pareceres em processos e expedientes em assuntos sob sua
 responsabilidade;

 5. assinar os documentos escolares que, conforme normas legais, exijam sua
 assinatura;

 6. fornecer dados e informações acadêmicas para cadastros oficiais,
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responsabilizando-se por eles;
 7. responsabilizar-se pela guarda ou arquivo dos registros e documentos

 acadêmicos
  

Data de Admissão: 15/09/2017

Nome: Edson Shigueharu Yokota

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Adminsitração;
 *Leciona aulas de Projeto Integrador e Gestão Financeira e Econômica no curso de Administração

Integrado ao Ensino Médio.
 *Ampliação, professor com sede na Heliópolis.

Nome: Eduardo Guilherme da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor Indeterminado
 Graduado: Tecnólogo em Automação Industrial.

 Licenciado: Esquema I.
 Leciona nas seguintes disciplinas: Instalações Elétricas, Automação I, Automação II, Sistemas Hidráulicos e

Pneumáticos, Microcontroladores, Planejamento e Desenvolvimento do TCC, Sistemas Automatizados nos
cursos: Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio e Automação Industrial.

 Exerce coordenação de curso em Automação Industrial.
 * Data de Admissão: 01/06/2012

  
 

Nome: Eliene Mota Pereira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: * Agente Técnico e Administrativo
 * Auxiliar nas atividades da Secretaria: Atendimento ao público; Cadastro de alunos nos sistemas de Vale

Transporte;
 * Organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de

atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimentos de fichas, questionários, quadros,
tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

 * Arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-
determinados;

 * Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
 Data de Admissão: 01/08/2011

Nome: Elza Cedro de Andrade

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor Indeterminado;
 * Licenciado: Letras/ Inglês;
 * Leciona nas seguintes disciplinas: Inglês Instrumental, Linguagem, Trabalho e Tecnologia e Língua

Estrangeira Moderna - Inglês nos Cursos: Administração Integrado ao Ensino Médio, Automação Industrial
Integrado ao Ensino Médio e Logística. 

 * Exerce Coordenação de curso em Logística.
 * Data de Admissão: 01/07/2010

Nome: Elza Hiromi Sibuya

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviços Administrativos
 Inicio das Atividades em 20/01/2014
 * Responsável pela Folha de Pagamento, Caged, Concurso Publico/Processo Seletivo, Vale-

Transporte(Pagamento e Prestação de Contas), Recadastramento anual, Terceirizadas (Lançamento de
Notas Fiscais e elaboração de Tril), Despesas Miúdas(Orçamentos, Compras e Prestação de Contas), Bônus
(Lançamentos), Acúmulo de Cargo (Análise e publicação do ato decisório), Solicitação de adiantamento
(Vale Transporte e Despesas Miúdas), Contagem de Tempo(Quinquênio, Incorporação de Função,
Afastamento), Pontuação Docente, Auxiliar a Direção na Atribuição de Aulas.

 *Atendimento aos professores, funcionários administrativos e fornecedores.
  

Admissão: 01/02/2010.
 

Nome: Fábio Adaelcio Carlos da Silva

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico Indeterminado.
 Responsável pelo projeto Mediação de Aprendizagem de alunos do Programa Telecurso TEC-Modalidade

semipresencial - Administração.
 Ampliação, professor com sede na unidade Etec Campo Limpo

Nome: Fernando Benatti

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduação: Tecnologo em Automação Industrial;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Análise de Circuitos Eletrônicos no curso de Eletrônica. 
 * Data de Admissão: 01/06/2012

Nome: Fernando Vinicius Gonçalves Frias

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduado: Psicólogo;

 *Leciona na seguinte disciplina: Sociologia, Ética e Cidadania Organizacional e Gestão de Pessoas I nos
cursos: Administração Integrado ao Ensino Médio, Logística e Administração 

 * Data de Admissão: 17/09/2011

Nome: Flavio Borges de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado: Geografia;

 *Leciona Geografia para o curso de Automação Integrado ao Ensino Médio,e Administração Integrado ao
Ensino Médio e M-Tec. 
* Data de Admissão: 01/02/2013

Nome: Flavio Lucietto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor Indeterminado
 Graduado em Engenharia Eletricista

 Licenciado: Esquema I
 Leciona nas seguintes disciplina: Eletromagnetismo, Automação I, Dispositivos Semicondutores I e II,

Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica
 Data de Admissão: 19/10/2017

Nome: Francisco Fábio Couras

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Graduado: Ciências Contábeis

 *Afastados das aulas para exercer um projeto de controladoria de 40 horas na Administração Central.
 *Data de admissão: 10/10/2017

Nome: Gleice Avelar de Souza Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: indeterminado
 *Graduado: Administração e Gestão de Recursos Humanos 

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Logística Empresarial e Negociação Internacional; Gestão de Pessoas
II; Técnicas Organizacionais e Administração em Marketing para os curso de Administração, Logística e
Médio Tec

 *Data de admissão: 11/10/2017

Nome: Jean de Araujo

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxiliar na conferência de produtos; prestar atendimento ao publico em geral; Arquivar e classificar
documentos ou impressos; Arquivar documentos diversos; fazer o atendimento telefônico; Auxiliar na
organização de materiais; distribuir senhas e atender ao publico; Auxiliar nas rotinas administrativas em
geral; auxiliar no controle de estoque; auxiliar na higienização da cozinha; verificar a qualidade dos
alimentos; Organizar e repor material de apoio e estoque.

Nome: João Batista da Silva Junior
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Letras
 Professor Determinado

 Leciona nas seguintes disciplinas: Lingua Portuguesa e Literatura, Linguagem, Trabalho e Tecnologia nos
cursos de Administração Integrado ao Ensino Médio, M-Tec e Automação Industrial

 Data de Admissão: 09/08/2017

Nome: João Batista Vetore

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Licenciado: Esquema I - Ciências Econômicas;

 *Leciona as seguintes disciplinas: Legislação Empresarial, Técnicas Organizacionais, Custos, Processos e
Operações Contábeis nos Cursos: Administração Integrado ao Ensino Médio e M-Tec.

 *Exercer Coordenação Pedagógica.
 *Data de Admissão: 01/07/2010

  
 
 
 
 
 

Nome: José Antonio Seabra da Costa

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor Indeterminado;
 *Graduação: Direito;

 *Mestre em Educação na área de Concentração em Educação Sociocomunitária.
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Legislação Empresarial, Gestão de Pessoas, Legislação Tributária e

Ética e Cidadania Organizacional, nos cursos: Administração Integrado ao Ensino Médio, Logística,
Administração e Automação Industrial. 
* Ampliação, professor com sede na unidade 254 - ETEC Profª Drª Doroti Quiomi. 
* Data de Admissão: 03/02/2011

Nome: José Ricardo Corrêa de Sousa Sobrinho

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Graduado em Automação Industrial

 *Licenciado: Esquema I
 *Leciona as seguintes disciplinas: Programação Aplicada II; Transformadores e Motores Elétricos. Sistemas

Microprocessados II
 *Admissão:14/03/2016

 

Nome: Karina da Silva Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora Indeterminada
 *Licenciada em Filosofia

 *Leciona Filosofia e Sociologia nos cursos:Administração Integrado ao Ensino Médio e Automação Industrial
Integrado ao Ensino Médio. 

 * Ampliação, professor com sede na unidade 254 - ETEC Profª Drª Doroti Quiomi.

Nome: Leandro Romual da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 * Licenciado: Esquema I

 *Graduado em Logística de Armazenamento e Distribuição de Materiail.
 *Leciona as Seguintes Disciplinas: Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Administração),

Aplicativos Informatizados em Logística / Aplicativos Informatizados.
 * Ampliação, professor com sede na ETEC Jaraguá;

 *Admissão:15/07/2010
 

Nome: Lucas Yoshinaga

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado 
 * Licenciado em Matemática. 

 * Leciona as seguintes Disciplinas: Física - Administração e Automação Industrial Integrado ao Ensino
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Médio, Matemática - Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio
 * Ampliação, professor com sede na ETEC Francisco Morato.

 * Data de admissão: 29/03/2012

Nome: Manoel Messais da Conceição FIlho

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 * Graduado em Engenharia Mecânica;

 * Leciona as seguintes disciplinas: Desenho Técnico, Desenho Técnico em Eletrônica, Metrologia, Sistemas
Hidráulicos e Pneumáticos I nos curso de Eletrônica e Automação Industrial.

 * Data de admissão: 01/02/2017
 * Ampliação, professor com sede na unidade 254 - ETEC Profª Drª Doroti Quiomi.

Nome: Marcelo de Paula

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Engenharia Elétrica;

 *Licenciado: Esquema I.
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Dispositivos Semicondutores III, Eletricidade Básica, Técnicas Digitais I,

Técnicas Digitais II no curso de Eletrônica.
 *Aulas em ampliação, docente da unidade escolar - 254 - ETEC Profª Drª Doroti Quiomi

 * Data de Admissão: 21/02/1994

Nome: Marcia Vieira Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora de Ensino Médio e Técnico: Indeterminada;
 *Licenciado em Esquema I - Administração;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Gestão de Pessoas I, Gestão de Pessoas II, Gestão Empreendedora e
Inovação, Gestão Empresarial (para a Habilitação Administração - ETIM), Logística Reversa, Planejamento,
Programação e Controle da Produção nos cursos de Administração Integrado ao Ensino Médio,
Administração e Logística.

 * Data de Admissão: 27/11/2009

Nome: Marina Vitória dos Santos

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxiliar na conferência de produtos; prestar atendimento ao publico em geral; Arquivar e classificar
documentos ou impressos; Arquivar documentos diversos; fazer o atendimento telefônico; Auxiliar na
organização de materiais; distribuir senhas e atender ao publico; Auxiliar nas rotinas administrativas em
geral; auxiliar no controle de estoque; auxiliar na higienização da cozinha; verificar a qualidade dos
alimentos; Organizar e repor material de apoio e estoque.

Nome: Maristela de Luna Rodrigues

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Acompanhar entrada e saída de documentos; Arquivar documentos em geral; atender telefone; auxiliar na
analise de documentos ou formulários existentes; Colaborar na rotina administrativa do setor; Conferir
Frequência; processos; prontuários e outros; Consultar arquivos e sistemas diversos; Elaborar
documentos, relatórios, planilhas ou formulários diversos; Registrar dados em planilhas para consulta
adm; Fazer pesquisa no banco de dados; Auxiliar no atendimento telefônico e ao publico; emitir relatórios
diversos; Manter banco de dados atualizados; Apoiar o usuário; auxiliar nas tarefas administrativas gerais;
auxiliar nos levantamentos.

Nome: Mauricio Rodrigues de Melo

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Sistemas de Informação;

 * Leciona as seguintes Disciplinas: Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Administração Integrado
ao Ensino Médio), Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Automação Industrial Integrado ao Ensino
Médio)

 * Data de Admissão:11/02/2011 
 

Nome: Maximiliano Prado de Freitas

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Licenciado em Letras/ Inglês;
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*Leciona Inglês Instrumental para o curso de Eletrônica 
* Data de Admissão: 08/02/2011 

 

Nome: Mayara Prieto Silva Ferreira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: *Função: Assistente Administrativo
 *Data de admissão: 05/07/2017

 *Atividades: Auxiliar em Concurso Publico/Processo Seletivo, Prestação do Vale Transporte, Terceirizadas
(Lançamento de Notas Fiscais e elaboração de Tril), Consumos:telefone, água e luz (elaboração de Tril),
Bônus (Lançamentos), Acúmulo de Cargo (declaração de horas), Solicitação de adiantamento (Vale
Transporte e Despesas Miúdas), Contagem de Tempo(quinquênio), Pontuação Docente, Atribuição de
Aulas.

 *Atendimento aos professores e funcionários administrativos 
 

Nome: Mônica Amélia Aparecida

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora de Ensino Médio e Técnico: Indeterminada;
 *Graduada em Gestão da Produção Industrial

 *Leciona as seguintes Disciplinas: Comandos Elétricos em Automação, Eletricidade Básica, Instalações
Elétricas para o curso de Automação Industrial e Eletrônica.

 * Data de Admissão: 10/11/2017

Nome: Nianza Comenale

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora Indeterminado;
 *Graduação em Nutrição

 *Coordenadora de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional
 *Ampliação, professora com sede na Heliópolis.

 

Nome: Pablo Urbano Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Graduado em Engenharia de Controle e Automação;
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Comandos Elétricos II, Desenho Técnico, Desenho Técnico em

Eletrônica, Técnicas de Manutenção e Qualidade de Produção, Técnicas de Manutenção e Qualidade de
Produção nos cursos de Automação Industrial Integrado ao Ensino, Eletrônica e Automação Industrial.

 * Data de Admissão: 01/02/2013
 

Nome: Regiane Oho

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora de Ensino Médio e Técnico: Indeterminada;
 *Licenciado em Educação Artística

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Artes - Adminsitração Integrado ao Ensino Médio e Automação
Industrial Integrado ao Ensino Médio 

 * Data de Admissão:06/02/2013

Nome: Ricardo de Almeida Pinto

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Tecnologia Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos;

 *Licenciado: Esquema I
 *Mestre em Engenharia Elétrica;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Eletrônica Analógica I (para a Habilitação Automação Industrial),
Metrologia, Robótica para o curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio

 * Data de Admissão: 16/07/2010

Nome: Roberto Cesar Augusto

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor : Indeterminado;
 *Graduado em Ciências Contábeis;

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Cálculos Estatísticos, Gestão de Pessoas II, Legislação Empresarial para
o curso do MédioTec.

 * Data de Admissão: 11/02/2011 
 



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 31/88

Nome: Rodrigo Cardoso de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Administração;

 *Licenciado: Esquema I
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Administração de Marketing, Administração de Marketing e Processos

Comerciais, 
 Desenvolvimento do TCC em Logística, Logística Empresarial e Negociação Internacional, Marketing (para a

Habilitação Logística, Marketing Institucional (para a Habilitação Administração), Planejamento do TCC em
Administração para os cursos de Administração, Logística e Médio Tec.

 *Exerce Coordenação de Curso Administração. 
 * Data de Admissão: 16/07/2010

Nome: Rogério de Melo Maia

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Ciências Econômicas;

 *Licenciado: Esquema I
 *Leciona nas seguintes disciplinas: Cálculos Estatísticos; Cálculos Financeiros, Cálculos Financeiros e

Estatísticos, Cálculos Financeiros e Estatísticos (para a Habilitação Administração ETIM), Custos e
Operações Contábeis, Custos Logísticos, Gestão Empreendedora e Inovação, Gestão Financeira e
Econômica para os cursos de Administração, Logística e Médio Tec. 

 * Data de Admissão: 16/07/2010

Nome: Samuel Márcio Miyazima

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduado em Administração

 *Leciona nas seguintes Disciplinas: Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Administração); Gestão
da Produção e Materiais; Gestão de Recursos e Materiais; Movimentação, Expedição e Distribuição;
Planejamento do TCC em Administração para os cursos de Administração Integrado ao Ensino Médio,
Administração e Logística.

 * Data de Admissão: 14/07/2014

Nome: Sandro Augusto

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Licenciado em Logística; 

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Gestão de Produção e Materiais, Logística Empresarial, Logística
Empresarial para o curso de Administração Integrado ao Ensino Médio.

 * Ampliação, professor com sede na ETEC Benedito Storani;
 * Data de Admissão: 21/03/2013.

Nome: Silvio Rodrigo dos Reis

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Graduação em Administração;

 *Licenciado: Esquema I
 *Leciona as seguintes disciplinas: Gestão de Transportes, Introdução à Logística, Logística Internacional e

Economia, Desenvolvimento do TCC em Administração, Planejamento do TCC em Logística, Planejamento
do TCC em Logística, Planejamento e Desenvolvimento do TCC em Administração. 

 * Data de Admissão: 01/06/2012
 

Nome: Sirley Lima de Alencar

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professora de Ensino Médio e Técnico: Determinada
 *Licenciada em Ciências Sociais 

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Sociologia Administração Integrado ao Ensino Médio, Automação
Industrial Integrado ao Ensino Médio.

 *Data de admissão: 17/08/2017

Nome: Thelma Silva Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
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*Licenciado em Química;
 *Leciona Química no curso de Administração Integrado ao Ensino Médio e Automação Industrial Integrado

ao Ensino Médio. 
* Data de Admissão: 27/08/2010

Nome: Thiago Ferreira dos Reis

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico e Administrativo (Almoxarife)
 Admissão: 05/04/2013

 Atividades: Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário, de
materiais permanentes e de consumo, observando normas especificas, para manter o estoque em
condições de atender a unidade de prestação de serviço.

 A)Controlar de recebimento de material, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o
material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados;

 B)Controlar entrada e saída de materiais, procedendo aos registros específicos para facilitar consultas e a
elaboração de inventários;

 D)Estocar os materiais em depósitos ou locais apropriados, de forma adequada para garantir uma
estocagem racional e ordenada;

 E)Controlar e manter estoque de material permanente e de consumo, calculando necessidades futuras,
para preparar pedidos de reposição; 

 F)Classificar e catalogar os materiais, de acordo com os códigos e sistemas adotados;
 G)Examinar e atender requisições de materiais; 

 H) Elaborar balancete mensal dos itens de estoque, com dados quantitativos de resumo de período, para
subsidiar a área de material e contábil em processos de aquisição e custeio;

 I) Proceder ao levantamento dos bens existentes no almoxarifado, elaborando o inventario do estoque para
fins de balanço;

 J)Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Thiago Lima Merissi

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado;
 *Licenciado em Biologia;

 *Mestre em Ciências; 
 *Leciona em Biologia no curso de Administração Integrado ao Ensino Médio, Automação Industrial

Integrado ao Ensino Médio e M-Tec
 * Data de Admissão: 01/07/2010

Nome: Valdemar Eliel Osti

Cargo/Função: Docente

Atividades: * Professor de Ensino Médio e Técnico Indeterminado
 * Graduado: Administração

 * Licenciado: Esquema I
 * Leciona na disciplina Aplicativo Informatizado em Logística

 * Data de Admissão: 06/08/2012.

Nome: Vanildo Raimundo da Silva Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Graduado em Engenharia Mecânica com modalidade em Controle e Automação

 *Leciona nas seguintes disciplinas: Automação I; Automação II; Comandos Elétricos I; Desenho Aplicado à
Automação; Eletricidade Básica;Eletrônica Analógica I (para a Habilitação Automação Industrial);
Eletrônica Analógica II (para a Habilitação Automação Industrial); Eletrônica Digital I; Eletrônica Digital II;
Instalações Elétricas; Metrologia; Planejamento e Desenvolvimento do TCC em Automação Industrial;
Planejamento e Desenvolvimento do TCC em Automação Industrial; Segurança Ambiental e do Trabalho.

 * Exerce Coordenação de Curso - Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.
 *Data de admissão: 12/04/2016

  

Nome: Vinicius Alves Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Licenciado em matemática 

 *Mestre em Ciências 
 *Leciona Matemática no curso de Administração Integrado ao Ensino Médio. 

*Data de admissão: 01/11/2017

Nome: Viviane Maria Morais Leo
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Cargo/Função: Docente

Atividades: *Professor de Ensino Médio e Técnico: Indeterminado
 *Licenciada em Química; 

 *Leciona Química para o curso de Administração Integrado ao Ensino Médio e M-tec.
 *Ampliação, professor com sede na ETEC Paulistano;

 

Nome: Xristos GeorgiosTsoukas

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico e Administrativo
 Funções: Competem ao serviços de relações Institucionais assistir ao diretor, além da Atribuições previstas

em regulamentos próprios do CEETEPS: 
 I. Propor estudos e participar da elaboração de normas e procedimentos internos da Etec, como Normas de

Convivência, Estatutos, Informativos e outros;
 II. Manter Intercambio com empresas e instituições públicas e privadas visando a integrar a Etec ao

contexto socioenconômico da região;
 III. Promover as relações escola-empresa;

 IV. Analisar o mercado e levantar os indicadores visando a proposição de novos cursos ou atualizações dos
existentes; 

 V. Buscar parcerias junto as empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as politicas e
diretrizes estabelecidas pela Administração Central; 

 VI. Promover e divulgar a Etec e suas atividades;
 VII. Planejar, organizar e controlar os problemas de Estágio, bem como acompanhar as atividades dos

Professores Responsáveis por Estágio em Conjunto com a Coordenação de Curso.
  

Data de Admissão: 10/10/2017
 

RECURSOS FÍSICOS

A Escola Técnica Estadual Gildo Marçal Bezerra Brandão está localizada no bairro de Perus, em São Paulo, contando com
3690 m² de área total, sendo um prédio construído com 3 andares.

No andar térreo, encontra-se toda a parte administrativa e acadêmica da escola;

No 1º, 2º e 3º andar, estão as salas de aula e laboratórios específicos para cada curso técnico.

 

 

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 9

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, data show, ventilador e computador.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 8

Área: 59,18m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
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Possui armário, lousa, data show, ventilador e computador

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Auditório

Área: 91,77m²

Descrição: Capacidade para 100 pessoas;
 Utilizada por todos os cursos.

 

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 10

Área: 75,57m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Utilizada por todos os cursos;

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 11

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, data show, ventilador e computador.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 12

Área: 74,78m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, ventilador.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 4

Área: 59,18m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, data show, ventilador e computador;

 

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 6 banheiros

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 4 banheiros

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 5

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, data show, ventilador e computador;

 

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de informática I

Área: 62,74m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui 20 computadores;

 Utilizada por todos os cursos;
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O laboratório de informática tem o objetivo de realizar aulas práticas nos cursos de gestão :
administração, ensino médio integrado ao médio em administração, logística e
contabilidade.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de informática II

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui 20 Computadores;

 Utilizado para todos os cursos;
 O laboratório de informática II tem o objetivo de realizar aulas práticas nos cursos da

Industria e ensino médio.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de telecomunicações

Área: 42,26m²

Descrição: Este laboratório é dividido com o laboratório de Eletrônica Analógica.
 Atualmente não possui equipamentos de telecomunicações.

 Aguardando aquisição pelo Centro Paula Souza;
  

O laboratório de telecomunicações tem o objetivo de realizar aulas práticas nos cursos de
eletrônica, automação industrial e ensino médio integrado ao técnico em automação.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório Controle Elet. Digital/Analógico

Área: 49,50m²

Descrição: Possui bancadas de alvenaria;
 É dividido com o laboratório de Telecomunicações;

 Equipamentos:
 * 10 Bastidores de Eletrônica Digital;

 * 05 Osciloscópios;
 * 06 Multímetros ICEL

 * 07 Multímetros CE
 * Placas contendo:

 * 10 Portas lógicas;
 * 10 BCD 8421-decimal

 * 10 MUX / DEMUX
 * 10 Contador Assíncrono

 * 10 LATCH e BUFFER
 * 10 Contador Síncrono - código Gray

 * 10 Registradores de deslocamento
 * 10 FLIP FLOP

 * 10 ULA 4 bits
 * 10 Conversor A/D

 * 10 Conversor D/A
  

O laboratório de Controle Etet. Digital / Analógico tem o objetivo de realizar aulas práticas
nos cursos de eletrônica, automação industrial e ensino médio integrado ao técnico em
automação. 

 

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Hidráulica/Pneumática

Área: 75,57m²

Descrição: Possui bancadas de alvenaria;
 * 06 computadores para simulação com CLP;

 * 02 bancadas de ensaio para eletropneumática;
 * 01 bancada de ensaio para eletrohidráulica.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 6 banheiros;

Localização: 2º Andar
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Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 4 banheiros;

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 1

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, ventilador, data show e computador.

 

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 2

Área: 59,18m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, ventilador, data show e computador.

 

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 3

Área: 61,23m²

Descrição: Capacidade para 40 alunos;
 Possui armário, lousa, ventilador e computador.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Máquinas e Comandos Elétricos

Área: 74,78m²

Descrição: Este laboratório possui:
 * bancadas de alvenaria;

 * Armário de aço;
 * 10 Motores Monofásicos;

 * 10 Motores Assíncrono trifásico;
 * 10 Motores Trifásico Dahlander;
 * 10 Auto Transformador de partida;

 * 09 painéis de comando;
 * 07 Multímetro Alicate;

 * 01 Inversor de frequência;
 * 01 Motor

  
O laboratório de Máquinas e Comandos Elétricos tem o objetivo de realizar aulas práticas
nos cursos de eletrônica, automação industrial e ensino médio integrado ao técnico em
automação. industrial.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Química / Biologia

Área: 76,64m²

Descrição: Possui bancadas com pias;
 Os equipamentos são:

 * 01 Balança Analítica;
 Vidrarias:

 * copos Becker;
 * tubos de ensaio;

 * Balão fundo chato;
 * Balão para destilação;

 * Bastão de Vidro;
 * Funil Analítico;

 * Pipeta;
 * Proveta de vidro

  
Na área de Biologia, existe um insetário feito pelos alunos, com insetos encontrados ao
redor da U.E.

 

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Física
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Área: 75,57m²

Descrição: Possui bancadas de alvenaria e um armário;
 Equipamentos:

 * 02 bastidores de Eletromagnetismo;
 * 10 bastidores de Eletrônica Analógica;

 * 05 Osciloscópios;
 * Placas contendo: 
 * 10 resistores;

 * 10 multimetro analógico; 
* 10 RLC - Filtros Passivos;

 * 10 transformadores;
 * 09 Diodos / Fonte DC;

 * 10 Amplificador com acoplamento capacitivo;
 * 10 Amplificador Classe A, B, e AB

 * 10 Caracteristicas do BJT JFET Mosfet
 * 09 UJT SCR DIAC TRIAC

 * 10 Amplicadores Operacionais
 * 10 Amplificadores Operacionais (integrador/diferente)

 * 10 Osciladores
 * 10 Resistores - Associação de Resistores

 * 10 Amplificador com JFET e MOSFET
 * 10 Oscilador Temporizador 555

 O laboratório de física tem o objetivo de realizar aulas práticas nos cursos de eletrônica,
automação industrial, ensino médio e ensino médio integrado ao técnico em automação.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Automação Industrial - Robótica

Área: 74,66m²

Descrição: Possui bancadas de alvenaria e 2 armários:
 Equipamentos:

 10 painéis de comandos elétricos
 O laboratório de automação industrial - robótica tem o objetivo de realizar aulas práticas

nos cursos de eletrônica, automação industrial e ensino médio integrado ao técnico em
automação.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 6 banheiros;

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 4 banheiros;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Hall de entrada

Área: 781,1m²

Descrição: Possui 6 conjuntos de mesa com 6 assentos para lanchar;
 

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria - Atendimento ao Aluno

Área: 27,81m²

Descrição: Possui balcão de alvenaria;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria - Administração

Área: 36,61m²

Descrição: Possui 03 computadores, 02 impressoras, 06 arquivos e 02 armários;

Localização: Térreo
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Identificação do Ambiente: Diretoria

Área: 18,08m²

Descrição: Possui 01 computador, 01 impressora e mesa redonda para reunião;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviços

Área: 19,42m²

Descrição: Possui 02 computadores, 02 impressoras e mesa redonda para reunião;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Professores

Área: 18,08m²

Descrição: Possui 06 computadores;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Coordenação

Área: 18,08m²

Descrição: Possui 06 computadores;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Reunião

Área: 25,80m²

Descrição: Possui 1 mesa de reunião com 20 cadeiras;
 Capacidade para 20 pessoas;

 Utilizada também como sala dos professores;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitário da Administração

Área: 3,55m²

Descrição: Utilizado pelo corpo administrativo e pelos professores;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 6 banheiros;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 19,71m²

Descrição: Possui 4 banheiros;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Vestiário Feminino

Área: 28,64m²

Descrição: Possui 4 banheiros e 2 chuveiros;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Copa

Área: 5,86m²

Descrição: Possui 1 galadeira, 1 microondas e pia;

Localização: Térreo
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Identificação do Ambiente: Depósito de materiais

Área: 5,77m²

Descrição: Utilizado para guardar materiais de limpeza;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Lanchonete

Área: 28,64m²

Descrição: Não está sendo utilizado ainda;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Cozinha-Lanchonete

Área: 27,98m²

Descrição: Não está sendo utilizada ainda;

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Vestiário Masculino

Área: 28,64m²

Descrição: Possui 4 banheiros e 2 chuveiros

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Biblioteca

Área: 115,95m²

Descrição: Capacidade para 60 alunos;
 Possui multimídia, 10 computadores, e 40 cadeiras universitarias. 3 mesas reunião.

 Utilizada para os cursos da área de Gestão(Administração, Logística e Contabilidade);
Utilizada também para palestras e atividades de vídeo.

Localização: 2º andar

Identificação do Ambiente: sala nº 6

Área: 61,23

Descrição: Capacidade para 40 alunos
 Possui armário, lousa e ventilador.

 

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula nº 7

Área: 74,78

Descrição: Capacidade para 40 alunos
 Possui armário, lousa, ventilador e computador.

RECURSOS MATERIAIS

 

Esta Unidade de Ensino conta com diversos equipamentos referentes às áreas de Eletrônica,
Automação Industrial, Gestão, Química, Física e Biologia (para o Ensino Técnico Integrado ao Médio).
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 Laboratório de Eletrônica Analógica / Digital

 Laboratório Instalações Eletrica

Laboratório de Pneumática 

 Laboratório de Informática
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 Laboratório de Química / Biologia

 Laboratório de Química / Biologia

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

7 Alicate eletrônico, amperímetro digital Laboratório de Eletrônica Digital /
Analógica

3 Aparelho de DVD Laboratório de gestão, direção

5 Armário Alto Secretaria, Dir. de serviços

15 Armário de aço de 2 portas de correr Salas de Aula e Laboratorios

9 Armário em aço Secretaria, Dir. de serviços,
Laboratórios

8 Armário em aço - Vestiário Pátio

12 Arquivo de aço Secretaria, Dir. de serviços

1 Balança eletrônica Laboratório de Química

1 Banco de Ensaio DS BE Hidraulica Laboratório de Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos

10 Banco de Ensaio para estudo de comandos elétricos Laboratório de Comandos elétricos

1 Banco de Ensaio para Estudo de frequência com freio
eletrodinâmico

Laboratório de Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos

10 Banco de Ensaio para estudo de Instalações Elétricas Laboratório de Comandos Elétricos

1 Banco de Ensaio para Motores Laboratório de Sistemas Hidraulicos e
Pneumáticos

2 Banco de Ensaio Pneumática Laboratório de Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos

10 Banco de ensaios de eletrônica analógica Laboratório de Eletrônica Digital /
Analógica

10 Banco de ensaios Eletrônica Digital Laboratório de Eletrônica Digital /
Analógica

4 Bebedouro de pressão Pátio

4 Bebedouro garrafão
Sala dos
professores,Secretaria,Portaria, Dir.de
serv.Laboratório de Gestão

2 Bomba de Vácuo equipada com manometro Laboratório de Sistemas Hidráulicos e
Pneumaticos

60 Cadeira Fixa - Marca MAQMOVEIS modelo MAQ CF 01 Informatica e Lab de Gestão

60 Cadeira fixa s/ braços Laboratório de gestão

185 Cadeira giratória s/ braços Laboratório de informática, Biblioteca

40 Cadeira universitária Salas de aula

68 Caixa acústica Laboratório de informática

3 Caixa Amplificada Laboratório de gestão
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1 Câmera digital Direção

1 Central Digital NKMC Secretaria

1 Compressor de ar Laboratório de Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos

67 Computador Infoway, Video color LCD 19 Laboratórios de informática,
Administrativo

13 Computador Positivo Laboratório de Hidráulica, Robótica,
Biblioteca

1 Computador, com Video color LCD Sala servidor

660 Conjunto escolar Salas de aula

80 Estabilizador Laboratório de informática

3 Estação de trabalho Secretaria, Dir. de serviços, direção

25 Estante de aço Biblioteca

1 Fax Secretaria

1 Filmadora digital Sony Direção

1 Fogão, 4 bocas Copa

2 Forno de Micro-ondas Copa

5 Impressora HP 8600+ Adapt Secretaria, Dir. de serviços

5 Impressora HP3015 Secretaria, Dir. de serviços

2 Infoway Note W7655 Direção

68 Infoway ST 4253 Laboratório de informática

10 Longarina 4 lugares Pátio

10 Mesa de reunião redonda
Sala dos professores,Secretaria,
Diretoria, Dir.de serv.Laboratório de
Gestão

2 Mesa de reunião retangular Secretaria

73 Mesa para computador Laboratório de inormática, Biblioteca

8 Mesa para escrivaninha Laboratório de gestão

15 Mesa para impressora Secretaria, Dir. de serviços,
Laboratório de informática

20 Mesa Retangular computador delo MAQ-5021 ESP Salas de Aula

2 Microfone Direção

68 Mouse óptico Sala Servidor, Laboratório de
Informática

2 Multifuncional HP Secretaria, Dir. de serviços

7 Multímetro, tipo digital Laboratório de Eletrônica Digital /
Analógica

1 Nobreak Rag.3200 VA Sala servidor

13 Noobreck - APC Back UPS 700VA 115/220V Administrativo

12 Osciloscópio analógico Laboratório de Eletrônica Digital /
Analógica

2 Placa 2 troncos Analógica Secretaria

2 Placa 4 ramais analógica Secretaria

1 Placa ramal misto Secretaria

3 Poltrona giratória c/ braços Secretaria, Dir. de serviços, direção

15 Projetor Multimídia Laboratório de gestão, secretaria,sala
de aula

1 Rack Fibracem 06U P470 Secretaria

2 Refrigerador Copa, sala dos professores

1 Relogio de Ponto Ral da Administração

1 Relógio Sinalizador Digital Secretaria

1 TCL PS2 PP Sala servidor1

8 Tela projetor retrátil Salas de aula

3 TV LG 32LD460H LCD 32" FULL HD DIGITAL USB Cantina, Biblioteca

12 Ventilador de parede Salas de aula

RECURSOS FINANCEIROS

Uma das principais fontes de recursos financeiros é a verba de adiantamento para despesas miúdas utilizadas para aquisição
de  materiais de consumo, suprir as necessidades do ambiente físico e procedimentos administrativos da escola, corresponde
em 37,20 %.
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Recebemos,  anualmente, valores referente aos recursos do PDDE que utilizamos para suprir equipamentos e materiais
necessários para manutenção de atividade escolar, corresponde em 8,04%

Semestralmente, recebemos a verba da FAT - Vestibulinho, cujo percentual varia de acordo com as inscrições realizadas no processo
seletivo, mas pelos levantamentos nos anos de 2016 e 2017, corresponde em 33,19%

Outra fonte de recursos financeiros é a doação da APM, voluntária pelos alunos e pais na ocasião da matrícula e no decorrer
do semestre e corresponde em 21,57%.

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Em nossa unidade de ensino, contamos com a prestação de serviços de quatro empresas terceirizadas: Vigilância, Limpeza,
Elevador e Nutrição/Alimentação.

Vigilância: Essencial Sistemas de Segurança Ltda.

CNPJ 05.457.677/0001-77 

Vigência do contrato: até 21/03/2018, prorrogado por dois meses.

São 08 funcionários que prestam serviços em nossa U.E., trabalhando no esquema de revezamento (2 postos diurnos e 2
postos noturnos).

 

Limpeza: PROVAC - Mão de Obra Tercerizada Ltda.

CNPJ 50.400.407/0001-84

Vigência do contrato: até 26/06/2018.

São 04 funcionárias que prestam serviços em nossa U.E., sendo 2 que fazem o período da manhã e tarde e 2 nos períodos
tarde e noite.

 

 Elevador: Elevadores São Paulo - Ltda.

CNPJ 05.209.385/0001-15

Vigência do contrato: até 23/02/2019.

Prestação de serviço em manutenção preventiva realizada mensalmente por um técnico.

 

 Nutrição/Alimentação: Verde Mar Alimentação Ltda.

CNPJ 04.404.699/0002-97

Vigência do contrato: até 15/04/2018.

Prestação de serviços de nutrição e alimentação aos alunos do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio.
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A gestora das quatro empresas é a Diretora de Serviço Administrativo, Srª Elza Hiromi Sibuya.

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: APM

Descrição: A Associação de Pais e Mestres é uma instituição auxiliar da Escola, criada com a finalidade de colaborar no
aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-
comunidade. 

 A APM é uma associação civil de natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou religioso e sem
finalidades lucrativas.

 Na Etec, a verba recebida por doação voluntária de pais e alunos é utilizada para confecção de carteirinhas,
ajuda a alunos com dificuldades financeiras, principalmente, transporte; reparos de emergência (bomba da
água); compra de livros paradidáticos para a biblioteca, etc

 No dia 18/10/2017, foram eleitos os novos membros para o período de 24/10/2017 a 23/10/2018, conforme
abaixo:

 Diretoria Executiva
 Diretor Executivo: Francisco Fábio Couras;

 Vice-diretor Executivo: Andersen Souza Paula;
 Secretário: Dulce Léia Miranda;

 Diretor Financeiro: Francisca batista Flausino Malechesk;
 Vice-diretor Financeiro: Alberto Mauro França Marcondes;
 Diretor Cultural, Esportivo e Social: Elza Cedro de Andrade:

 Diretor de Patrimônio: Thiago Ferreira dos Reis.
 Conselho Deliberativo

 Presidente: Akiyo Tamura Mello Freire;
 Membros: Cláudio Tadeu Tancredi; Fernando Benatti; Marcelo de Paula; Flávio Lucietto; Mayara Prieto Silva

ferreira; Samuel Márcio Miyazima; Lucas Yoshinaga; João Francisco Malechesk; Nianza Comenale; João
Batista da Silva Júnior.

 Membros do Conselho Fiscal
 João Batista Vetore; Luis Carlos de Oliveira; Pablo Urbano Pereira.

  
 
 

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: O Conselho de Escola é o órgão deliberativo que tem as seguintes atribuições:
 I - deliberar sobre:

 a) o projeto político-pedagógico da escola;
 b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos;

 c) as prioridades para aplicação de recursos.
 II - estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade;

 III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e
regionais e outros indicadores;

 IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar;
 V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas

estabelecidas.
 O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e,

excepcionalmente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros.
 Abaixo segue a composição dos membros do Conselho de Escola para o biênio 2017/2018:

 I - Comunidade Escolar
 a) Diretor, presidente nato: Akiyo Tamura Mello Freire;

 b) Representante das relações institucionais: Xristos Georgios Tsoukas;
 c) Representante dos professores: Ailton Pereira Liberal;

 d) Representante dos servidores técnicos e administrativos: Elza Hiromi Sibuya;
 e) Representante de pai de aluno: João Francisco Malechesk;

 f) Representante dos alunos: Luis Carlos de Oliveira;
 g) Representante das instituições auxiliares: Francisco Fábio Couras - APM;

  
II - Comunidade Extraescolar

 a) Representante de órgão de classe: João batista Vetore;
 b) Representante dos empresários: Anselmo Gonçalves Pereira;

 c) Aluno egresso: Matheus Martins Fernandes (Eletrônica);
 d) Representante do Poder Público: Gisele Alves de Lima (UBS Perus);

 e) Representante dos demais segmentos: Andersen Souza Paula (Coordenação de curso).
 

Denominação: Grêmio Estudantil

Descrição: O Grêmio Estudantil proporciona ao aluno a oportunidade de estimular outros estudantes a participar da vida
escolar e também da rotina da comunidade, por meio de projetos nas áreas de comunicação, cultura,
esporte, social e política.

 É uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos estudantes e que tem fins cívicos,
culturais, educacionais, desportivos e sociais

 Abaixo os membros do Grêmio Estudantil 2017/2018:
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Diretor Social: Daniella Almeida da Hora e Ingrid Ulmann
 Diretor Financeiro: Gabriela Malechesk

 Diretor de Esportes: Herbert de Souza Florêncio e Vítor Thales
 Diretor de Cultura: Laisla Araujo e Gustavo Keller

 Diretor de Imprensa: Isabela Miller
 Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Larissa Vitório

 Secretaria: Emly do Nascimento.

MISSÃO

Proporcionar uma educação que permita ao aluno desenvolver sua autonomia baseada em conhecimentos e
habilidades para o exercício da cidadania e atitudes comportamentais proativas no mundo social e no trabalho.

VISÃO

Transformar-se através de um processo de melhoria contínua em uma unidade de referência na qualidade de seu
ensino oferecido à comunidade em que está inserida, proporcionando um ambiente de transformação social.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

 O bairro/distrito de Perus conserva muitas histórias ao longo dos anos. Muitos protestos importantes ocorreram na região,
como na mídia nacional e internacional. O bairro/distrito, abriga em sua área, a maior escola do Estado de São Paulo, a Escola
Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto, que atende cerca de 3600 alunos, sendo uma referência em toda região.

Perus também abrigou em seu território, a primeira fábrica de cimento do país, a Companhia Brasileira de Cimento Portland
Perus, que produzia o mais denso e original cimento, com sua cor bem escura. Porém, depois de muitos protestos, a fábrica
de cimento fora desativada, por pressão popular.

Outro aspecto importante é Perus ter a Estada de Ferro Perus-Pirapora, estrada essa que encontra-se desativada, mas existe
projetos de reativação da mesma, tanto que o Condephaat já determinou a região da Estrada de Ferro como Patrimonio
Histórico. Várias empresas e empresários contribuem para a reativação da Estrada, dentre elas a CPTM, que tem um projeto
de turismo na região.

O distrito, está em constante crescimento, é ainda carente de alguns serviços, mas empresas grandes, multinacionais se
instalaram na região, onde fazem a economia do distrito avançar. O distrito, é, respectivamente dividido em três: industrial,
residencial e comercial. A parte industrial do distrito, concentra-se, em sua maioria, às margens da rodovia Anhanguera. Com
a fusão entre os distritos de Perus e Anhanguera, a região de Perus representa uma área de mais de 57,2 km². As Rodovias
Anhanguera e Bandeirantes, que "cortam" a região fez com que parte dos bairros/vilas de Perus ficassem longe do centro do
bairro e de outras localidades dentro do mesmo distrito, dando a impressão de ser outros bairros.

 Atualmente, fazem parte do região de Perus mais de 45 bairros, chamados também de "Vilas". É inconcebível falar do distrito
de Perus, sem citar o nome da vila a qual está se referindo, falar apenas "moro, conheço, trabalho em Perus", fica vago, ante
à dimensão do bairro. Isso tem seus prós e contras. A maior dificuldade é da prefeitura acompanhar o rápido e constante
crescimento do distrito.

O bairro apresenta muitos núcleos de áreas verdes, com maior concentração presente no Parque Anhanguera. 

 A ETEC tem papel relevante na qualificação da mão de obra para suprir a demanda do bairro, de bairros vizinhos e de
cidades do interior. Pela excelente localização estratégica, a escola pode demandar mão de obra qualificada para diversas
regiões adjacentes. 

A absorção da mão de obra qualificada voltada para a área da indústria, especificamente, pensando-se nos cursos de
Eletrônica e Automação Industrial, ainda é bastante reduzida, pois em nossa região há poucas indústrias que atuam nessa
área. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasilian_Portland_Cement
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPTM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anhanguera
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 FAIXA ETÁRIA ETIM DE ADMINISTRAÇÃO

  

FAIXA ETÁRIA DO ETIM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

 

No curso de Administração, o percentual na faixa etária entre 12 a 16 anos é de 66,29% e de 33%, na faixa de 17 a 21 anos; no curso de
Automação Industrial, a diferença de percentual é menor, pois temos 57,14% entre 12 a 16 anos; e 42,86 de 17 a 21 anos.

   

 Sexo - Etim de Automação Industrial 

 

                      l  

 

  Sexo - Etim de Administração
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 Na análise dos gráficos quanto ao sexo, observa-se que no curso de Administração, período integral e manhã, a maioria dos alunos é do
sexo feminino, 64,79%, e do sexo masculino 35,21%; enquanto no curso de Automação Industrial, a maioria é do sexo masculino, 87,50%
e 12,50, do sexo feminino. 

    Faixa etária - período noturno

 

 

 Renda Familiar em salários mínimos

  A renda familiar em salários mínimos dos alunos do período noturno é, relativamente, baixa, pois a maioria está na faixa de 1 a 2 salários
mínimos. 

Número de pessoas na família
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 O número de pessoas na família concentra-se de 4 a 6 pessoas, num percentual de 61,75% e de 1 a 3, 33,25%. 

 

 

  Residentes em São Paulo

 

Embora, a maioria dos alunos sejam residentes em São Paulo, 72,32%; o número de alunos que mora em outras cidades é bastante
expressivo, 22,68%. 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos dos cursos de Automação Industrial – 3º Módulo
Noturno e Eletrônica – 3º Módulo Noturno nos 1º e 2º semestres de 2017

Resultado: cumprida parcialmente

Justificativa:

O cumprimento da meta foi de 85% da meta estabelecida.

Meta: A construção do espaço para refeitório.

Resultado: Não cumprida

Justificativa:

Prevista a construção pelo órgão competente do CPS até 2021.

Meta: Melhorias de 60 % nas instalações elétrica e hidráulica

Resultado: cumprida parcialmente

Justificativa:

Houve uma melhora nas instalações elétricas e hidráulica, pois foram trocadas as torneiras comuns por
temporizadores automáticos nos banheiros do térreo, 1º e 2º andares e vestiários dos alunos. Ainda, está faltando
trocar nos banheiros feminino e masculino do 3º andar.

 Também, foram substituídas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas led em todas as salas de aula,
departamentos da área administrativa, biblioteca, banheiros, cantina e auditório.

 Falta esta substituição de lâmpadas nas salas 06 e 12 e nos laboratórios de química, robótica, pneumática,
telecomunicações e comandos elétricos.

Meta: Implantar 01 curso pós-técnico

Resultado: não cumprida

Justificativa:

Com a implantação do Médio-Tec e do Etim M-tec, não foi possível devido a quantidade de salas disponível na
Unidade Escolar.

Meta: Implantar uma composteira para reaproveitamento de comida descartada no almoço do Ensino
Integrado.

Resultado: cumprida

Justificativa:

Foi comprada uma kit Composteira e o professor de biologia, Orientadora Educacional (Nutricionista) junto com
alunos organizam os materiais necessários para produção de humus utilizado para fertilizar os espaços de área
verde da escola.
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Meta: Aumentar em 100% o número de linhas de ônibus em torno da escola

Resultado: não cumprida

Justificativa:

Entramos em contato com órgãos responsáveis ( Conseg, Prefeitura) mas não obtivemos êxito no cumprimento
da meta

Meta: Reduzir em 20% o déficit de aprendizagem em relação a 2016

Resultado: Cumprimento parcial

Justificativa:

Feita avaliação diagnóstica na primeira semana de aula, principalmente nos cursos de Eletrônica e Automação
Industrial, A partir dos dados obtidos, os professores foram orientados para trabalharem os conteúdos em que o
aluno apresentou dificuldades de aprendizagem relacionados às bases tecnológicas do seu componente curricular.

Meta: Aumentar em 30% as vagas de estágio e aprendiz em relação a 2016.

Resultado: cumprida

Justificativa:

Houve um aumento de 57.89% de números de alunos estagiários e no programa do Aprendiz Paulista.

Meta: Aumentar em 50% participação de alunos em relação à 2016.

Resultado: cumprimento parcial

Justificativa:

Embora tenha havido um aumento na participação dos alunos no Saresp de 17,5%, não atingimos a meta
estabelecida.

INDICADORES

Denominação: Demanda do Vestibulinho

Análise:

Demanda por curso - Vestibulinho 1º Semestre 2017

 

 
Cursos Inscritos Vagas Demanda

Administração (Noite) 206 40 5,15
Administração - (EaD - Semipresencial) (Sábados pela manhã) 69 40 1,73
Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 421 80 5,26
Automação Industrial (Noite) 120 40 3,00
Automação Industrial - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 173 40 4,33
Eletrônica (Noite) [acesso as vagas remanescentes] 4 --- ---
Eletrônica (Noite) 112 40 2,80
Logística (Noite) 94 40 2,35
Logística (Noite) [acesso as vagas remanescentes] 3 --- ---

TOTAL 1202 320  

 

 Demanda por curso - Vestibulinho 1º Semestre 2018

 

Curso Inscritos Vagas Demanda
Administração (Noite) 183 40 4,58

https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=2307&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1960&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1958&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1962&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1959&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=3194&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1963&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1964&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=3195&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1906&pago=1&demanda=&fase=pre
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Administração EaD (Sábado) 55 40 1,38
ETIM Administração (Integral) 183 80 2,29
Automação Industrial (Noite) 100 40 2,50
ETIM Automação Industrial (Integral) 76 40 1,90
Eletrônica (Noite) 106 40 2,65
ETIM Administração - M.Tec (Manhã) 92 40 2,30
Logística (Noite) 108 40 2,70

TOTAL  (26 vagas remanescentes) 929 360 2,58

Em todos os cursos, com exceção de Logística, do período noturno, tivemos número inferiores na relação candidato por vaga no 1º semestre
de 2018 em relação ao primieiro semestre de 2017.

Neste ano, algumas ações serão tomadas para que haja um aumento na demanda: visitas às escolas do entorno; às empresas da região;
divulgação no site da escola; palestras dos professores dos cursos técnicos, etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominação: SARESP

Análise:

https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1911&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1905&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1908&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1907&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1910&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1912&pago=1&demanda=&fase=pre
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1909&pago=1&demanda=&fase=pre
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 Em Matemática, a escola está abaixo da média nos anos pesquisados, sendo preocupante os números relativos ao "nível básico", cujas
porcentagens são 52,1%, 50,8% e 71,4% em 2015, 2016 e 2017, respectivamente.

Para que haja uma melhoria nestes índices, os professores, neste ano, farão:

- aulas de reforço (fora do horário de aulas) para os alunos interessados;

- atividades extraclasse;

- trabalhos de monitoria;

- competições internas. 
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Em Língua Portuguesa, as médias de proficiência dos alunos estão acima da média (300) em 2014 e 2015 (318 e 322, respectivamente) e
abaixo da média em 2016 (294). 

Na comparação do percentual de alunos nos níveis de escala de proficiência, as médias acima refletem os índices no nível "adequado" que
em 2014 foi de 68,1, em 2015, 82,9 e em 2016, 55,7. Vale ressaltar que em 2016, obtivemos um índice bastante significativo no nível
"Avançado" em 2016 (8,2) em relação a 2014 (4,3), e em 2015, 0,0.

Os professores de Língua Portuguesa têm conscientizado os alunos sobre a participação na avaliação do SARESP e a importância deste
instrumento para monitorar os avanços da educação básica e orientar políticas voltadas à melhoria do ensino.

 

Denominação: Observatório Escolar

Análise:
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Embora, a escola apresente índices inferiores aos da Regional e do CPS, houve uma evolução de 2014 para 2015 e 2015 para 2016, com
aumentos expressivos de 2,7 e 5,2.

A Direção tem realizado reuniões com os professores, coordenadores de curso, diretores de serviços administrativo e acadêmcio,
funcionários administrativos e alunos, para buscar ações que possam melhorar os índices, principalmente, dos blocos Saúde, Segurança e
Meio Ambiente e Tecnologia e Infraestrutura.

 Em 2017, não recebemos a visita do observador.

Denominação: WEBSAI

Análise:
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A Unidade Escolar apresenta índices inferiores à Região e ao CPS no Processo - 2017 e índice superior à Região e inferior ao CPS no
Resultado 2017.

Tanto no Desempenho Geral - Processo quanto no Resultado, é preciso que a  Equipe Escolar busque medidas que possam melhorar os
índices, com prioridade para o desempenho escolar e a gestão pedagógica. 

Serão realizadas reuniões com professores, funcionários administrativos, diretores de serviços, representantes de sala; pesquisa com alunos
e pais para que apontem sugestões e/ou ações para elevar os índices do Desempenho Geral Processo e Resultado.

Denominação: Perda dos Cursos Técnicos

Análise:

 

 



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 56/88

 

 

 

 

 

 

Nos gráficos acima, cuja análise foi o número de alunos frequentando os respectivos módulos, e não de ingressantes, podemos comprovar
que a perda de alunos do período noturno ainda é alta nos cursos do eixo controle e processos industriais - Automação Industrial e
Eletrônica, por diversos motivos, mas, principalmente, incompatibilidade de horários da escola e trabalho; muitos alunos trabalham em
revezamento de turnos; outros com trabalhos que exigem viagens constantes, e isto ocasionam faltas excessivas e consequentemente,
dificuldades em acompanhar o curso.

No Eixo Gestão e Negócios, temos, também, perdas, porém, o número de formandos é maior no curso de Logística do que o do exio
controle e processos industriais e no curso de Administração, iniciado em 1º semestre de 2017, o número de alunos promovidos nos 1º e 2º
módulos, está acima de 30 alunos.

Os coordenadores dos cursos de Automação Industrial e Eletrônica têm acompanhado a frequência dos alunos e buscado soluções para
ajudar àqueles que apresentam excesso de faltas. 
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PONTOS FORTES

A Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão compreende  o diagnóstico no que diz respeito à suas forças:

- localização da Unidade Escolar ( inserida próxima aos conujntos habitacionais.  estação de trem da CPTM);

- laboratórios para aulas práticas, principalmente no eixo controle e processos industriais;

- projetos interdisciplinares ( parceria Vivendo a Usp e escolas de desenho, Feiras Técnicas internas e externas, mostra cultural, Semana
Paulo Freire, projetos socioculturais como teatro e jogos esportivos);

- equipe escolar comprometida com a aprendizagem dos alunos;

- gestão democrática e participativa;  

- alunos participativos, criativos e motivados;

- equipe de limpeza e segurança comprometidos com o sucesso da Etec;

- oferecimento de merenda seca e refeições para os alunos; 

- reforço escolar e aulas preparatórias para o vestibulinho ministrada pelos ex-alunos da Unidade para os novos ingressantes.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

A ferramenta utilizada para o levantamento das situações problema foi feita através da análise Swot  para identificação das fraquezas,
fornecimento de  elementos essenciais no que se refere à orientação estratégica uma vez que deve ou deverá encontrar o
ponto ótimo entre potencializar suas forças e reduzir ao máximo suas fraquezas:

1- Pouca participação dos pais e ou responsáveis nos eventos escolares (festa junina, Semana Paulo Freire, Feiras Técnicas, Mostra
Cultural, reunião de pais, da APM e do Conselho de Escola e a falta de relações para aproximação de pais e filhos);

2- Evasão escolar nos cursos do período noturno, principalmente em Eletrônica e Automação Industrial;

3- Dificuldades de acompanhamento dos conteúdos curriculares pelos alunos ingressantes dos cursos do eixo gestão e
negócios e controles e processos industriais;

4 - Baixo estímulo motivacional dos alunos para estudos e empenho para continuidade dos estudos e acesso a cursos superiores das
universidades públicas;

5) Falta de visão integrada e interdisciplinar dos conteúdos curriculares das displinnas de história, física, química, bilogia,
geografia;

6) Falta de concientização política da rersponsabilidade social e ambiental; 

 

PRIORIDADES

1- Diminuir a taxa de evasão nos cursos técnicos modulares do período noturno, principalmente, no eixo controle e processos
industriais;

2- Promover cursos para capacitação dos docentes e incentivar a participação dos professores nos cursos oferecidos pelo
Centro Paula Souza;

3- Aumentar a relação candidatos por vaga nos cursos oferecidos pela etec e a participação de candidatos com melhor
preparo dos conteúdos da base comum;

4 -Estímular os alunos a aspirar o acesso a universidade pública e provocar a motivação para empenho dos seus estudos na
etc;

5) Proporcionar conhecimento sobre a importância da mineração dos metais para a cultura, economia, ciência, tecnologia,
desenvolvimento geográfico e para o meio ambiente no estado de São Paulo;

6) Provocar refrexão para concientização ambiental e social;



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 58/88

7) Eventos internos para aproximar relação pais e filhos e outros membros da comunidade escolar e do entorno.  

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Promover o ensino com competências e habilidades que possibilite ao aluno a inserção no mercado de trabalho, a
requalificação e a capacidade para transformar a sociedade em que vive.
 
Objetivos Específicos: 
 
a)  Integrar a escola, família e comunidade;
 
b) Promover ações para aumentar a relação de candidatos por vagas e possibilitar o acesso à etec pela comunidade do entorno; 
c) Diminuir a evasão escolar nos cursos do período noturno;
d) Estímular o empenho do aluno aos estudos e incentivá-lo a aspirar o acesso a universidade pública.
e) Ampliar conhecimentos dos alunos com estudos referente a aspectos sócio-históricos, geográficos, científicos,
tecnológicos e ambientais das rotas de mineração dos metais no estado de São Paulo e as implicações para o seu
desenvolvimento.
f) Melhorar a percepção ambiental dos alunos e construção conjunta de conhecimento e práticas que tornem possível a
responsabilidade ambiental. É um incentivo para a participação de todos pela fertilização e acompanhamento do
desenvolvimento da área verde da escola. 

 
 

METAS

Meta: 25% dos alunos para ampliar conhecimentos in loco sobre a importância da mineração dos metais.

Duração: 1 Ano

Descrição:

      Integração e fortalecimento nas relações educativas e de trabalho, divulgação de ações salutares ao ambiente
escolar, evidenciando a amplitude de resultados e a busca pela excelência no ensino;

 

Meta: Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos dos cursos de Automação Industrial 2º Módulo
Noturno e Eletrônica 2º e 3º Módulos Noturno nos 1º e 2º semestres de 2018.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Projeto para Coordenação Pedagógica visando oferecer suporte didático pedagógico de ensino-aprendizagem, aos coordenadores de curso,
aos docentes e a estabilidade dos discentes com aumento do rendimento dos alunos dos cursos técnicos integrados ao médio e técnicos
modulares da Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão para o ano letivo de 2018.

Também, no projeto de orientação educacional, o objetivo é a redução de perda no 3º módulo do Curso de Eletrônica. 

Meta: Realizar um evento de ação social por semestre para os pais na Unidade Escolar

Duração: 1 Ano

Descrição:

O responsável pelas relações institucionais  buscará profissionais no mercado para realização de eventos internos,
tais como campanha de doações de vestuário e alimentos, consultas médicas e dentários, serviços de beleza. 

Objetivo destes evetos é estreitar relações com os pais para participarem de outros eventos como feirasculturais,
festa junina, feitas técnicas e principalmente, nas reuniões promovidas pela escola, dos pais, da APM e Conselho
de Escola.

Meta: Aumentar em 70% a aprovação no vestibulinho dos alunos participantes do cursinho pré-vestibular

Duração: 1 Ano

Descrição:

Participação dos alunos das escolas públicas do entorno para preparação do vestibulinho. As aulas são  ministradas no prazo de 8 meses,
pelos ex alunos voluntários desta etec que atualmente estudam em univesidades públicas e privadas.       
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Meta: Participação de no mínimo 30% dos alunos do ensino integrado nas atividades oferecidas nos espaços
da Universidade São Paulo - USP.

Duração: 1 Ano

Descrição:

O desconhecimento dos espaços universitários públicos  e oportunidades do mercado de trabalho não estimulam a motivação para o
empenho aos estudos e aspirarem acesso a uma universidade pública.

 

Meta: Melhorar a infrestrutura, equipamentos, softwares e bens móveis da Unidade até 2020

Duração: 2 Anos

Descrição:

 Cancelada por se tratar de atribuição da direção.

Meta: Implantar uma composteira para nutrir 50% das arvores frutíferas e florais da escola.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Transformar a comida descartada em adubo.

Meta: Aumentar em 100% o número de linhas de ônibus em torno da escola

Duração: 2 Anos

Descrição:

Esta meta não depende da escola, desta forma, não há como concretizá-la. (Cancelado). 

O Assistente Técnico Administrativo contatará os órgãos competentes para verificar o que pode ser feito para melhorar as linhas de
transporte que são utilizadas pelos alunos. 

Meta: Implantar 01 curso pós-técnico

Duração: 3 Anos

Descrição:

Inserir um curso pós Técnico na região Norte do Estado de São Paulo.

Cancelada, não temos salas de aula disponíveis 

Meta: Cobertura da Quadra Poliesportiva

Duração: 4 Anos

Descrição:

Cancelada por se tratar de atribuição da direção.

Meta: Melhorias de 60 % nas instalações elétrica e hidráulica

Duração: 5 Anos

Descrição:

Para melhoria das instalações elétrica e hidráulica com recursos das Despesas Miúdas para Pronto
Pagamento e APM. 

PROJETOS 2018

Projeto: Pós-técnico em Logística Reversa

Responsável(eis): Leandro Romual da Silva / Akiyo Tamura

Data de Início: 03/07/2017

Data Final: 30/07/2018

Descrição:

Inserir um curso pós Técnico em Logística Reversa na região Norte do Estado de São Paulo.
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Cancelada por falta de salas de aula  

 
Metas associadas:

Projeto: Composteira com resíduos orgânicos oriundos da merenda escolar formicida aos Cursos
Integrados.

Responsável(eis): Nianza Comenale / Thiago Merissi

Data de Início: 03/04/2017

Data Final: 30/04/2018

Descrição:

Transformar a comida descartada no almoço do Ensino Integrado ao Médio em adubo.
Metas associadas:

-> Implantar uma composteira para reaproveitamento de comida descartada no almoço do Ensino Integrado.

Projeto: Orientação Educacional 2018

Responsável(eis): Nianza Comenale

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2018

Unidade: Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão

Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022

Resumo do projeto

PROJETO PARA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL COM VISTA NA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS E AUMENTO DE RENDIMENTO
DOS

DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICOS MODULARES DA ETEC GILDO MARÇAL
BEZERRA

BRANDÃO PARA O ANO LETIVO DE 2018.

Obje�vos

Obje�vo geral:

Reduzir em 50% os índices de perda no 2°módulo do curso técnico em eletrônica noturno, nos 1° e 2° semestres de 2018.

Obje�vos Específicos:

a) Ampliar junto aos alunos e docentes o projeto “aluno monitor” em 20%, aumentando assim o número de monitorias
no ano de 2018 e desenvolver um programa de monitoria especifico para o curso de Eletrônica, com o obje�vo de
redução do número de Retenções e desistencias, diminuição assim o percentual de evasão.

b) Incen�var a leitura e a redação através da con�nuidade do projeto “círculos de leitura”, incluindo a leitura de textos e
ar�gos tecnicos relacionados aos componentes curriculares, facilitando assim a compreensão e interpretação de textos.

c) Aumentar o rendimento escolar e a frequência através de a�vidades integradoras entre o mercado de trabalho e a
teoria abordada em sala de aula, visando redução do número de desistências e evasões.

d) Promover ao menos uma palestra, seminario ou oficina por semestre, com temas direcionados aos componentes
curriculares técnicos de automação Industrial e eletrônica, bem como dos demais cursos oferecidos, para que dessa
forma o aluno possa associar os conhecimentos teóricos à pra�ca da área.

e) Incen�var a con�nuidade do gremio escolar, agregando assim valor a unidade escolar, cul�vando a democracia,
organização, união e interesse dos alunos para com a escola atraves da par�cipação a�va do grêmio estudan�l.
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Jus�fica�va

A par�r dos resultados analisados em conselho de classe, mapeamento da movimentação dos alunos registrados no
banco de dados da CETEC e no Plano Plurianual de Gestão (PPG) desta etec, o presente projeto jus�fica-se através da:

a)Necessidade da diminuição da taxa de evasão, desistências, faltas e reprovações no curso modular em Eletrônica.

Percentual de Evasão no Curso de Automação Industrial Modular Noturno (1°, 2°, 3° e 4°T)

1°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 1° módulo

1° semestre de 2016

 

 44 matriculados

Entrada 2° módulo

2° semestre de 2016

 

40 matriculados

% de perda compara�va

 

9,1%

2°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 2° módulo

1° semestre de 2016

 

37 matriculados

Entrada 3° módulo

2° semestre de 2016

 

39 matriculados

% de perda compara�va

 

0,0%

3°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 3° módulo

1° semestre de 2016

 

40 matriculados

Entrada 4° módulo

2° semestre de 2016

 

31 matriculados

% de perda compara�va

 

22,5%

4°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 4° módulo

1° semestre de 2016

 

25 matriculados

Saída 4° módulo

2° semestre de 2016

 

26 matriculados

% de perda compara�va

 

0,0%

 

Percentual de Evasão no Curso de Eletrônica Modular Noturno (1°, 2°, 3° e 4°Z)

1°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 1° módulo

1° semestre de 2016

 

 43 matriculados

Entrada 2° módulo

2° semestre de 2016

 

40 matriculados

% de perda compara�va

 

6,9%

2°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 2° módulo

1° semestre de 2016

 

39 matriculados

Entrada 3° módulo

2° semestre de 2016

 

33 matriculados

% de perda compara�va

 

15,4%

3°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 3° módulo

1° semestre de 2016

 

38 matriculados

Entrada 4° módulo

2° semestre de 2016

 

23 matriculados

% de perda compara�va

 

39,5%

4°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 4° módulo

1° semestre de 2016

 

19 matriculados

Saída 4° módulo

2° semestre de 2016

 

24 matriculados

% de perda compara�va

 

0,0%
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Percentual de Evasão no Curso de Logís�ca Modular Noturno (1°, 2°, 3° U)

1°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 1° módulo

1° semestre de 2016

 

 41 matriculados

Entrada 2° módulo

2° semestre de 2016

 

40 matriculados

% de perda compara�va

 

2,4%

2°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 2° módulo

1° semestre de 2016

 

41 matriculados

Entrada 3° módulo

2° semestre de 2016

 

34 matriculados

% de perda compara�va

 

17,1%

3°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 3° módulo

1° semestre de 2016

 

27 matriculados

Saída 3° módulo

2° semestre de 2016

 

35 matriculados

% de perda compara�va

 

0,0%

·         Percentual de Evasão no Curso de Contabilidade Modular Noturno (1°, 2°, 3° V)

1°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 1° módulo

1° semestre de 2016

 

 41 matriculados

Entrada 2° módulo

2° semestre de 2016

 

40 matriculados

% de perda compara�va

 

2,4%

2°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 2° módulo

1° semestre de 2016

 

39 matriculados

Entrada 3° módulo

2° semestre de 2016

 

38 matriculados

% de perda compara�va

 

2,6%

3°módulo

(1° semestre de 2016)

 

Entrada 3° módulo

1° semestre de 2016

 

33 matriculados

Saída 3° módulo

2° semestre de 2016

 

29 matriculados

% de perda compara�va

 

12,1%
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A par�r dos dados acima, verifica-se uma evasão superior a 20% no curso abaixo relacionado, sendo o principal obje�vo
deste projeto atuar na redução dos números apresentados neste indicador:

• Eletrônica Noturno – 3° Módulo: 25,71% de evasão.

Espera-se através de metodologia descrita neste projeto reduzir em 50% os índices de perda no 3°módulo do curso
técnico em eletrônica noturno, nos 1° e 2° semestres de 2018.

Metodologia

a) Atuar de forma dinâmica no aconselhamento a alunos e acompanhamento dos índices de faltas,
trancamentos, evasões e progressões parciais, através de reuniões com coordenadores, reuniões com o corpo discente
e representantes de classe, além dos conselhos de classe intermediários e finais.

b) Atuar junto aos discentes através da con�nuidade do Projeto “Aluno monitor” nos cursos integrados e modulares.

c) Realizar avaliações diagnos�cas em conjunto com os coordenadores de curso, com o obje�vo de avaliar
os conhecimentos prévios dos alunos e assim buscando iden�ficar as principais dificuldades e mo�vos pelos quais
os alunos perdem o interesse no curso.

d) Os procedimentos adotados serão reuniões com representantes discentes, reuniões com coordenadores e par�cipação
em reuniões de área, acompanhamento dos conselhos e aconselhamento individual dos alunos mediante resultados
apresentados nos conselhos e por solicitação dos docentes, aconselhamento em grupo e acompanhamento do controle
de frequência mensal junto à secretaria.

e) Serão realizados contatos com os pais e/ou responsáveis em reuniões de pais e quando houver necessidade
de convocação por ocorrências disciplinares, frequência baixa ou menções insa�sfatórias, bem como qualquer
outra ocorrência onde houver a necessidade.
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f) As a�vidades terão inicio com apresentação do projeto à comunidade escolar, em reunião no inicio do semestre le�vo,
e serão conduzidas de forma presencial, onde estarei presente em horário que possibilite a permanência e atuação em
todos os períodos, atendendo dessa forma todas as demandas dos cursos técnicos e integrados.

g) As a�vidades previstas neste projeto terão seu gerenciamento através de planilhas de acompanhamento e formulários
específicos, relatando as a�vidades desenvolvidas no dia, seus horários controlados através de planilha enviada
mensalmente à diretoria de serviços, ficha de aconselhamento individual onde durante o atendimento ao aluno/pai e ou
responsável serão relatados os assuntos abordados e assinados por ambas as partes e datados, para que este registro
seja arquivado em ordem alfabé�ca.

h) A comunicação em relação ao andamento do projeto à comunidade escolar dar-se-á por meio de par�cipação
nas reuniões pedagógicas, de área e conselhos de classe e também nas reuniões junto aos discentes, também ocorrerá
por e-mail e divulgação de eventos na pagina da escola em redes sociais.

i) Promover ao menos uma palestra, seminário ou oficina por semestre, com temas direcionados aos
componentes curriculares técnicos de automação Industrial e eletrônica, bem como dos demais cursos oferecidos, para
que dessa forma o aluno possa associar os conhecimentos teóricos à pra�ca da área.

Resultado esperado

a) Redução de no mínimo 50% do percentual atual de evasão do curso de Eletrônica 3ºmódulo, devendo este índice
sofrer redução de 25,71% para 12,85%.

b) Ampliação do projeto do Aluno Monitor para o curso de Eletrônica, nde não há adesão de alunos monitores.

c) Aumento do número total de monitores da escola em 20%, aumentando de 85 para 102 alunos monitores em todos os
cursos modulares e integrados.

d) Implementação da palestra/oficina semestral, viabilizando a execução de ao menos uma palestra ou oficina por
semestre com temas relacionada aos componentes curriculares técnicos dos cursos modulares e integrados.

 

 

 

 

. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Apresentação do projeto à comunidade escolar – Professores e
uncionários; 05/02 A 09/02

Desenvolver cronograma de palestras e oficinas junto aos alunos e
oordenadores para o 1° semestre. 12 A 16/02
eunião com a comissão de boas vindas aos alunos ingressantes para
rganização da gincana de boas vindas; 12 A 16/02

Acolhimento aos alunos ingressantes e entrega do Manual do aluno; 12 A 16/02
Apresentação do projeto a comunidade escolar – Alunos; 19 A 23/02

eunião com alunos ingressantes buscando esclarecer obje�vos de
ada curso, bem como oportunidades que emergem junto ao curso
écnico. 26/02 A 02/03

Avaliação diagnós�ca dos alunos ingressantes buscando lacunas de
prendizagem. 05/03 A 09/03
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 12 A 19/03
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 12 A 19/03

eunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 26 A 30/03
eunião com representantes de sala acerca do grêmio; 26 A 30/03

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos; 26 A 30/03

file:///C:/Users/coordenador/Desktop/NIANZA/PROJETO%202018/PROJETO%20OE%202018%20-%20VERS%C3%83O%201.doc#_ftn1
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Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos;   

30/03 a 06/04

eunião com representantes de sala junto a direção. 02/04 AS 06/04
ormação das chapas para concorrer ao grêmio; 09 A 13/04

Debate entre as chapas concorrentes ao grêmio e alunos. 16 A 20/04
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 16 A 20/04
Votação e Eleição do grêmio escolar; 23 A 27/04
Divulgação e reunião com interessados no projeto “círculos de
eitura”.             23 a 27/04
eunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
ndamento dos cursos. 23/04 a 27/04
eunião com o grêmio para estabelecer a�vidades para o 1°
emestre de 2017; 30/04 A 04/05
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 30/04 A 04/05
eunião com representantes de classe. 07/05 a 11/05
alestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade (Profissional das
reas correlatas/ex alunos) para turmas do ensino integrado e
écnico modular.         07/05 a 11/05
alestra / Oficina semestral contemplando componentes tecnicos; 07/05 a 11/05

Auxilio e coordenação junto aos alunos na execução da semana
aulo Freire; 14/05 a 18/05
eunião do grêmio com a direção e Coordenação pedagógica; 14 a 18/05

Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 21 a 25/05
eunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 21 a 25/05
eunião com alunos integrantes do projeto “círculos de leitura”.          21 a 25/05
eunião com representantes de sala 04/06 a 08/06
eunião com representantes discentes quanto à organização da
emana Paulo Freire; 16 a 20/04

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 11/06 a 15/06
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria;   11/06 a 15/06
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 18/06 a 22/06

eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 18/06 a 22/06

ar�cipação nas reuniões de curso e conselho de escola;       18 a 22/06
Acompanhamento das faltas e contato com os pais/responsáveis dos

lunos menores quanto a baixa frequência.  
ar�cipação junto à direção na reunião com representantes
iscentes; 02/07 a 06/07

Organização do sábado le�vo (24/06) – Feira interdisciplinar do E�m
Técnicos modulares. 15/05 a 19/05
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 06 a 10/08
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos;  

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s;  
eunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
ndamento dos cursos. 05/06 a 16/06
eunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 05/06 a 16/06
ncerramento das a�vidades dos alunos monitores nos cursos

modulares e levantamento do numero de monitoria. Confecção e
05/06 a 16/06
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ntrega dos cer�ficados de monitores.
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 19/06 a 30/06

eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 26/06 a 30/06
Acompanhamento, apuração de resultados e analise dos resultados

os conselhos de classes; 03/07 a 07/07
Auxilio aos coordenadores e docentes na analise dos pedidos de
econsideração e reclassificação na secretaria acadêmica; 10/07 a 14/07

Desenvolver cronograma de palestras e oficinas junto aos alunos e
oordenadores para o 2° semestre. 17/07 a 21/07
eunião com o grêmio para estabelecer a�vidades para o 2°
emestre de 2016; 24/07 a 28/07
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 24/07 a 28/07
eunião com alunos ingressantes buscando esclarecer obje�vos de
ada curso, bem como oportunidades que emergem junto ao curso
écnico. 31/07 a 04/08

Avaliação diagnós�ca dos alunos ingressantes buscando lacunas de
prendizagem. 31/07 a 04/08
alestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade (Profissional das
reas correlatas/ex alunos) para turmas do ensino integrado e
écnico modular. 31/07 a 04/08
eunião com os representantes de classe junto à direção. 07/08 a 18/08

Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 14/08 a 18/08
eunião com alunos integrantes do projeto “círculos de leitura”. 14/08 a 18/08
eunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 14/08 a 18/08
eunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
ndamento dos cursos. 14/08 a 18/08

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos; 21/08 a 01/09
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 28/08 a 01/09
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 04/09 a 15/09
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 18/09 a 29/09
Acompanhamento, apuração de resultados e analise dos resultados

os conselhos de classes; 25/09 a 29/09
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 02/10 a 06/10

eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 02/10 a 06/10

eunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 02/10 a 06/10
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 09/10 a 13/10
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos; 16/10 a 20/10
ar�cipação na FETEPS; 16/10 a 20/10

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos; 23/10 a 27/10
alestra / Oficina semestral contemplando componentes tecnicos; 23/10 a 27/10
ar�cipação na reunião de cursos; 30/10 a 03/11

Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 30/10 a 03/11
eunião final com alunos par�cipantes do projeto “círculos de

eitura”. 30/10 a 03/11
eunião com representantes de sala buscando feedback sobre o 30/10 a 03/11
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ndamento dos cursos.
ar�cipação na reunião pedagógica; 11/11

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
écnicos; 06/11 a 17/11

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 20/11 a 01/12
eunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos

modulares e E�m. 20/11 a 24/11
Confecção e entrega dos cer�ficados aos alunos monitores. 20/11 a 01/12
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 04/12 a 08/12
Encerramento das a�vidades dos alunos monitores e levantamento
do numero de monitorias nos cursos integrados. Confecção e
entrega dos cer�ficados de monitores. 04/12 a 08/12
Análise dos resultados sobre o aproveitamento escolar; 11/12 a 15/12

ar�cipação no conselho de Classe final; 15/12
Auxiliar na organização do processo de vagas remanescentes. 15/12
Aconselhamento a alunos com reprovação e progressão parcial do

nsino integrado (E�m´s) e Técnico. 18/12 a 22/12
Auxilio a coordenação na analise dos pedidos de reconsideração e
eclassificação; 18/12 a 29/12

 

[1] período não superior a 15 dias

  

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos dos cursos de Automação Industrial 2º Módulo Noturno e Eletrônica 2º e 3º
Módulos Noturno nos 1º e 2º semestres de 2018.

Projeto: Pais na Escola

Responsável(eis): Xristos Giorgios Tsoukas

Data de Início: 09/04/2018

Data Final: 31/10/2018

Descrição:

A participação dos pais e ou responsáveis de todos os cursos é muito baixa em todos os eventos e reuniões promovidas pela
escola, o que tem dificultado as informações da secretaria acadêmica, contato da orientadora educacional. 

É preciso conscientizar os pais que a educação, conforme o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella  que diz que “a educação
é a formação de uma pessoa – responsabilidade dos pais – e a escolarização é um pedaço da educação”, portanto resume-
se que a escola não é a responsável pela total educação dos filhos, não cabe a instituição ensinar os estudantes como
podem e/ou devem portar-se perante a sociedade. O dever da escola é participar, complementar a educação do indivíduo,
que é de responsabilidade de seus responsáveis, ou, a família.

Portanto a família e os responsáveis são os responsáveis por construir o indivíduo em questão do caráter e da conduta para
com o outro. Os pais possuem um dever de ensinar seus filhos, mostrando como se caracteriza a sociedade, quais são os
desafios que enfrentarão, como podem portar-se diante de uma situação, mas isso não pode “aprisionar” alguém, muito pelo
contrário, essa educação deve complementar a educação para o indivíduo analisar o que ele deseja ou não fazer diante de
ocasiões diferentes, quem decide como agir é a própria pessoa, de acordo com os ensinamentos que assimilou durante sua
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Carga Horária Semanal 2018
A - Horas-aula (em todas as UEs) 33

  

 
 

 

  

 

 
 

vida, desde a educação dos pais, a escolarização da escola, até as experiências com os amigos, com a vivência no bairro
em que vive e no país que reside. 

 Para que a família seja conhecedora desta dualidade escolarização e educação, o responsável pelas relações institucionais 
buscará profissionais no mercado para realização de eventos internos, tais como palestras,  campanha de doações de
vestuário e alimentos, consultas médicas e dentários, serviços de beleza. 

Assim, o  objetivo destes eventos é estreitar relações com os pais e ou responsáveis para que sejam parceiros da  Escola.

Metas associadas:

-> Realizar um evento de ação social por semestre para os pais na Unidade Escolar

Projeto: Projeto de Coordenação pedagógica - 2018

Responsável(eis): João Batista Vetore

Data de Início: 06/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS

Titulação                      ( X ) Graduação: BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

( X ) Licenciatura Plena/equivalente: PEDAGOGIA E ESQUEMA I

( X ) Especialização: DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR (Cursando)

(    ) Mestrado _____________________________________________________________

(    ) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (      ) não (  X  ) sim

Tempo de experiência docente na Ins�tuição: 6 anos e 10 meses

Tempo de experiência em suporte pedagógico 6 anos e 7 meses - anexar documentos comprobatórios
 

Qualificado no processo de       (     ) 2013       (     ) 2014       (     ) 2016              ( X ) Não Qualificado

Professor: João Ba�sta Vetore                                                                Nº Matrícula: 38361

RG: 62.967.060-2                                                                                         E-mail: joao.vetore3@etec.sp.gov.br        

Etec (Código e nome da unidade):

226 - ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão
Total de HAEs disponíveis para o Coordenador Pedagógico da Etec:
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B - Horas A�vidade Específicas do Presente Projeto 25

C - Horas A�vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,
Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto). 00

D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a
quan�dade de aulas. 18

Total Semanal: (A+B+C-D) 40

   

 
 

 
  
 

OBS: O TOTAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AS 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

 

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

Nome do Docente Categoria Componente Curricular que
irá subs�tuir

Unidade
Escolar

Sede

Nº de
Aulas

Francisco Fábio Couras I Processos Operacionais
Contábeis

226 5,0

Francisco Fábio Couras I Custos e Operações
Contábeis

226 6,0

Francisco Fábio Couras I Gestão Pessoas II 226 5,0
Rodrigo Cardoso II Gestão Financeira Econômica 226 5,0
Rogério Melo Maia I Cálculos Financeiro e

Esta�s�cos
226 4,0

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

 

Exerce alguma função administra�va (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) sim       ( x ) não

Qual? ____________________________________________________

Local de trabalho: _________________________________     _________

Carga Horária Semanal:_______

 

João Ba�sta Vetore ________________________                                                            
________________________________

Nome e Assinatura do Professor                                                                                              Nome e Assinatura do
Diretor

 

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

 

 

 

 

 Etec (código e nome da unidade)

226 - ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão

Professor: João Ba�sta Vetore
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          1. Número de professores por curso e período

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
ETIM ADMINISTRAÇÃO X   20
ETIM ADMINISTRAÇÃO X X  20
ETIM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

X X  22

TÉCNICO EM AMINISTRAÇÃO  X  6
TÉCNICO EM AMINISTRAÇÃO   X 14
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO   X 14
TÉCNICO EM ELETRÔNICA   X 14
TÉCNICO EM LOGÍSTICA   X 14

 

     2. Coordenação de Curso

  Eixo/ Curso nº de
HAE

Horário
Manhã Tarde Noite

Gestão e Negócios:
Administração

18 6 6 6

Gestão e Negócios: Logís�ca 6   6
Indústria: Automação
Industrial

18 6 6 6

Indústria: Eletrônica 6   6

 

     3. Auxiliares de Instrução Docente

Eixo/ Curso Quan�dade Horário
Manhã Tarde Noite

Indústria: Automação
Industrial

1 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  

 

     4. Número de classes e alunos

Período Manhã Tarde Noite Integral Total
Classes 3 1 14 9 27
Alunos 120 40 560 360 1.080

 

     5. Número de Laboratórios

Laboratório Quan�dade Laboratório Quan�dade
Informá�ca 2 Hidráulica e Pneumá�ca 1
Máquinas e Comandos Elétricos 1 Eletrônica Digital e Analógica 1

 

 
 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas:

Técnico em Administração: Processos Operacionais Contábeis, Custos e Operações Contábeis, Cálculos Financeiros e
esta�s�cos, Gestão de Pessoas II, Gestão Financeira e Econômica,
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Química e Biologia 1 Tele Comunicação 1
Física 1 Robó�ca 1

   

 6. Proposta de horário de trabalho (não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de intervalo entre um turno e outro –
prever atendimento a todos os períodos le�vos da U.E.)

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira  14:00 – 17:00 19:00 – 23:00 7,00
Terça-feira 09:00 – 12:00   3,00
Quarta-feira  14:00 – 16:00 19:00 – 23:00 6,00
Quinta-feira 09:00 – 12:00   3,00
Sexta-feira  14:00 – 16:00 19:00 – 23:00 6,00
TOTAL 6,00 8,00 12,00 25,00

 

Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Administra�vos                 

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão                                              MUNICÍPIO: São Paulo

 

Professor (a) Responsável: JOÂO BATISTA VETORE                                  nº de HAE: 26,0

 

Título do Projeto: Projeto de Coordenação pedagógica - 2018

 

 

RESUMO DO PROJETO

 

Projeto para Coordenação Pedagógica visando oferecer suporte didático pedagógico de ensino-
aprendizagem, aos coordenadores de curso, aos docentes e a estabilidade dos discentes com
aumento do rendimento dos alunos dos cursos técnicos integrados ao médio e técnicos modulares da
Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão para o ano letivo de 2018.

                                 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 

Com base nos dados dos resultados do Web-Sai, do Banco de Dados da Cetec, da pesquisa interna, da
reunião com os discentes sobre a satisfação do curso e da análise desenvolvida no curso de indicadores
para planejamento da gestão escolar, revelam-se estas situações;
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a)      Necessidade da diminuição da taxa de perdas nos cursos modulares do eixo Controle e Processos
Industriais:

 

O gráfico abaixo apresenta a porcentagem de perdas superior a 20% referente ao 1º e 2º semestre de
2017.

 

Automação Industrial Noturno
1º Módulo Entrada 1º Módulo Entrada 2º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

40 matriculados 33 matriculados 17,50%
2º Módulo Entrada 2º Módulo Entrada 3º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

38 matriculados 31 matriculados 18,42%
3º Módulo Entrada 3º Módulo Entrada 4º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
33 matriculados 39 matriculados -

4º Módulo Entrada 4º Módulo Saida 4º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

28 matriculados 25 matriculados 10,71%
    

Eletrônica Noturno
1º Módulo Entrada 1º Módulo Entrada 2º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
40 matriculados 38 matriculados 5%

2º Módulo Entrada 2º Módulo Entrada 3º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
35 matriculados 26 matriculados 25,71%

3º Módulo Entrada 3º Módulo Entrada 4º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

31 matriculados 27 matriculados 12,90%
4º Módulo Entrada 4º Módulo Saida 4º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

24 matriculados 23 matriculados 4,16%
    

Logís�ca Noturno
1º Módulo Entrada 1º Módulo Entrada 2º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
40 matriculados 40 matriculados 0%

2º Módulo Entrada 2º Módulo Entrada 3º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
36 matriculados 33 matriculados 8,33%

3º Módulo Entrada 3º Módulo Saida 3º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

34 matriculados 33 matriculados 2,94%
    

Administração Noturno
1º Módulo Entrada 1º Módulo Entrada 2º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017)
1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  

40 matriculados 39 matriculados 2,5%
2º Módulo Entrada 2º Módulo Entrada 3º Módulo % perda compara�va
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(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
40 matriculados 39 matriculados 2,5%

3º Módulo Entrada 3º Módulo Saida 3º Módulo % perda compara�va

(1º semestre de 2017) 1º semestre de 2017 2º semestre de 2017  
  -

 

b). Por meio de reuniões e pesquisas internas com os alunos do eixo Controle e Processos Industriais
apresentou-se o fato de alunos terem dificuldade em acompanhar os componentes curriculares, pois, tiveram
defasagem de conhecimento da base comum do ensino Médio;

 

c) Considerável perda no curso de Eletrônica do eixo Controle e Processos Industriais;

 

Assim, entende-se que no 2º módulo do curso técnico em Eletrônica noturno tem a maior porcentagem de perda
em relação aos outros módulos.

                                       

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Geral

Diminuir em 50% a evasão no segundo módulo noturno do curso técnico em Eletrônica.

 

Específico

a)      Acompanhar e orientar os docentes do Ensino Técnico do eixo Controle e Processos Industriais, na
definição de metodologia ativa, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

 

b)      Implantar pelo menos quatro metodologia ativa dos cursos acompanhados.

 

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

Reduzir em 50%  os índices de perdas de alunos dos cursos de Automação Industrial 2º Módulo Noturno e
Eletrônica 2º Módulo Noturno nos 1º e 2º semestres de 2018.
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D. METODOLOGIA(S):

 

a)      Reunião com os coordenadores dos cursos técnicos em Automação Industrial e Eletrônica, para
acompanhar e reduzir as perdas das turmas do 2º módulo;

 

b)      Viabilizar capacitações na Cetec, capacitações e / ou reuniões de orientação dos docentes do
ensino Técnico sobre metodologia ativa;

 

c)       Reuniões para acompanhamento e orientação para execução da metodologia ativa;

 

d)      Relatório, reunião com alunos, avaliação diagnóstica, recepção dos alunos, palestras, visitas
técnicas, eventos, acompanhamento de frequência.

 

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES PERÍODOS[1]
Participar das reuniões de Planejamento, orientando os docentes sobre a
importância da avaliação diagnóstica das lacunas de aprendizagem. 06/02/2018 a 15/02/2018

Recepcionar os alunos do ensino técnico modular, esclarecendo o objetivo
de cada curso. 16/02/2018 a 23/02/2018

Realizar palestras motivacionais com ex-alunos sobre empregos e projetos. 16/02/2018 a 23/02/2018

Trabalhar lacunas de aprendizagem, verificando junto com os coordenadores
de curso a realização de avaliação diagnóstica. 23/02/2018 a 10/03/2018

Acompanhar, junto com o Orientador Educacional e os Coordenadores de
Curso, os alunos com baixo rendimento e baixa frequência. 10/03/2018 a 15/03/2018

Acompanhar as metodologias ativas pelos registros nos PTDs. 16/03/2018 a 23/03/2018

Reunir-se com os coordenadores e representantes discentes sobre os
resultados alcançados, quanto as lacunas de aprendizagem e baixa
frequência.

26/03/2018 a 30/03/2018

Reunião com os coordenadores dos cursos em automação industrial e
Eletrônica para acompanhar e reduzir as perdas das turmas do 2° módulo. 30/03/2018 a 30/03/2018

Conversar com os professores: os resultados das metodologias e possíveis
melhorias. Trabalhar os procedimentos Didáticos na recuperação contínua. 01/04/2018 a 13/04/2018

Acompanhar os docentes quanto a promoção de avaliação e recuperação
contínua adequadas ao curso. 16/04/2018 a 20/04/2018

Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de
experiências e informações sobre os alunos. 23/04/2018 a 30/04/2018

Reunião com os Coordenadores de Curso para organizar projetos
interdisciplinares para habilitações técnicas modulares. 01/05/2018 a 02/05/2018

Verificar nos registros escolares (PTD, Diário de Classe) a utilização de
projetos p/ aquisição de competências, além dos registros sobre avaliações. 03/05/2018 a 07/05/2018

Entrega dos relatórios do acompanhamento das avaliações e as Evidências
das metodologias ativas nos cursos acompanhados. 08/05/2018 a 23/05/2018

Acompanhar com os Coordenadores de Curso e o orientador educacional os
alunos com baixa rendimento e baixa frequência. 24/05/2018 a 30/05/2018

Reunião com dos alunos buscando informações sobre o andamento dos
cursos. 01/06/2018 a 15/06/2018

file:///C:/Users/Akiyo/Downloads/Projeto%20Coordenador%20pedagogico%201.doc#_ftn1
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Acompanhamento e orientações sobre as visita técnica dos cursos técnicos
em Automação e Eletrônica.

15/06/2018 a 22/06/2018

Acompanhar os docentes quanto à promoção de avaliações e recuperação
contínuas adequadas ao curso. 25/06/2018 a 29/06/2018

Acompanhar, junto com os Coordenadores de Curso, o Conselho de Classe
final verificando o impacto na redução da evasão. 02/07/2018 a 13/07/218

  
Participar das reuniões de Planejamento, orientando os docentes sobre a
importância da avaliação diagnóstica das lacunas de aprendizagem. 16/07/2018 a 24/07/2018

Recepcionar os alunos do ensino técnico modular, esclarecendo o objetivo
de cada curso. 25/07/2018 a 27/07/2018

Realizar palestras motivacionais com ex-alunos sobre empregos e projetos. 25/07/2018 a 27/07/2018

Trabalhar lacunas de aprendizagem, verificando junto com os coordenadores
de curso a realização de avaliação diagnóstica. 30/07/2018 a 10/08/2018

Acompanhar, junto com o Orientador Educacional e os Coordenadores de
Curso, os alunos com baixo rendimento e baixa frequência. 13/08/2018 a 13/08/2018

Acompanhar as metodologias ativas pelos registros nos PTDs. 14/08/2018 a 29/08/2018

Reunir-se com os coordenadores e representantes discentes sobre os
resultados alcançados, quanto as lacunas de aprendizagem e baixa
frequência.

29/08/2018 a 06/09/2018

Reunião com os coordenadores dos cursos em automação industrial e
Eletrônica para acompanhar e reduzir as perdas das turmas do 2° módulo. 10/09/2018 a 10/09/2018

Conversar com os professores sobre os resultados das metodologias e
possíveis melhorias. Trabalhar os diversos procedimentos Didáticos na
recuperação contínua.

11/09/2018 a 14/09/2018

Acompanhar os docentes quanto a promoção de avaliação e recuperação
contínua adequadas ao curso. 17/09/2018 a 22/09/2018

Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de
experiências e informações sobre os alunos. 24/09/2018 a 28/09/2018

Reunião com os alunos buscando informações sobre o andamento dos
cursos. 01/10/2018 a 02/10/2018

Reunião com os Coordenadores de Curso para organizar projetos
interdisciplinares para habilitações técnicas modulares. 03/10/2018 a 11/10/2018

Verificar nos registros escolares (PTD, Diário de Classe) a utilização de
projetos p/ aquisição de competências, além dos registros sobre avaliações. 15/10/2018 a 26/10/2018

Entrega dos relatórios do acompanhamento das avaliações e as Evidências
das metodologias ativas nos cursos acompanhados. 29/10/2018 a 01/11/2018

Acompanhar com os Coordenadores de Curso e o orientador educacional os
alunos com baixa rendimento e baixa frequência. 05/11/2018 a 09/11/2018

Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como
feiras e debates. 12/11/2018 a 21/11/2018

Acompanhamento e orientações sobre as visita técnica dos cursos técnicos
em Automação e Eletrônica. 21/11/2018 a 30/11/2018

Acompanhar os docentes quanto à promoção de avaliações e recuperação
contínuas adequadas ao curso. 03/12/2018 a 07/12/2018

Acompanhar, junto com os Coordenadores de Curso, o Conselho de Classe
final verificando o impacto na redução da evasão. 10/12/2018 a 21/12/2018

Levantamento e apuração dos resultados obtidos com o projeto.  Elaboração
do relatório dos resultados alcançados com o projeto em 2018. 21/12/2018 a 31/12/2018

 

F. RESULTADOS ESPERADOS:

 

a)      Redução em 50% no mínimo o índice atual de perda do curso de Eletrônica 2º módulo
precisando este percentual sofrer redução de 25,71% para 12,85%.
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b)      Verificar nos documentos da escola (PTD, Diário de Classe no NSA) o registro de no mínimo
uma metodologia ativa em cada Componente Curricular;

 

c)      Realizar pelo menos uma palestra semestral na recepção dos alunos.

 

 

                                                                                                                                                       João Batista Vetore

______________________________

Nome e Assinatura do Professor

                                   

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

 

 

_____________________, ______/ ______/ 20_____

Local e data

 

 

_________________________________________

Assinatura do Diretor de Serviços Administra�vos

                                     

 

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

 

 

I. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR SUAS
CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE
ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).
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___________________________, ______/ ______/ 20 _____

Local e data

 

_________________________________________

Assinatura do Diretor

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos dos cursos de Automação Industrial 2º Módulo Noturno e Eletrônica 2º e 3º
Módulos Noturno nos 1º e 2º semestres de 2018.

Projeto: Projeto Raízes

Responsável(eis): Akiyo Tamura Mello Freire, João Batista Vetore e Fernando Vinicius Gonçalves Frias

Data de Início: 17/02/2018

Data Final: 30/11/2018

Descrição:

 

 

Trata-se de cursinho preparatório para o vestibulinho do 1º semestre de 2019 realizado por ex alunos do Ensino Médio e Etim
da Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão, que atualmente cursam ensino superior em Universidades Públicas e Privadas. O
acompanhamento, coordenação e supervisão pela Unidade será feita  pela direção Akiyo Tamura Mello Freire,coordenador
pedagógico João Batista Vetore e professores Fernado Vinicius Gonçalves Frias, Fábio Adaélcio Carlos da Silva e Cláudio
Tadeu Tancredi. 

O projeto é destinado a alunos da rede pública de ensino fundamental, focados principalmente aos estudantes  do 9º ano  e
devidamente autorizados pelos pais.

As aulas serão ministradas aos sábados das 9h às 13h na Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão.

O grupo Raízes fará a divulgação do curso  via redes sociais e de forma presencial pelos alunos professores do projeto nas
escolas da rede pública de ensino. 

Para a Etec, o projeto traz diversos benefícios, tais como: divulgação da Etec nas escolas públicas do entorno, preparação para o
vestibulinho, nivelamento de conhecimentos da educação básica além da responsabilidade social com a comunidade do entorno.

Os responsáveis do  grupo denominado "Raizes"  apresentaram o seguinte projeto :

 

PROJETO RAÍZES

Curso Preparatório para os Vestibulinhos das ETEC’s

 

São Paulo

2018
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1.  Introdução
Dentro da realidade das escolas públicas não é apenas a carência de recursos que determina o ensino, muitas vezes, de

qualidade duvidosa - existe também outro fator além deste, talvez até mais determinante, que é a realidade social em que é a
escola pública está inserida, ou seja, existem diferenças entre as escolas públicas inseridas em comunidades periféricas e
escolas públicas inseridas em comunidades com melhores condições sociais. Portanto, a condição social da comunidade em
que a escola está inserida é um fator determinante na qualidade do ensino, e por isso, seria utópico se os alunos de escolas
públicas, sobretudo periféricas, sofressem apenas da carência de recursos dentro da sala de aula. Longe disso, a carência
que sofrem alunos de escolas públicas periféricas não pode ser resumida à sala de aula. Mesmo com as políticas de ações
afirmativas, é, certamente, esse problema social que garante o não sucesso dos alunos periféricos nos vestibulinhos. Assim,
sempre representa um puro ato de resistência a aprovação de um aluno da periferia em uma escola técnica ou federal. E é
exatamente por conta da situação exposta que pretende-se com esse projeto criar mecanismos pedagógicos para o
fortalecimento em matemática básica, ciências naturais, história e português além de reforço escolar, rodas de conversas e
um ambiente de relações saudáveis, acompanhamento e apoio mútuo.

2.    Objetivo
●        Dar apoio na forma de reforço escolar para alunos do Ensino Fundamental II
●        Preparar melhor os alunos de escolas públicas para os vestibulinhos das ETEC’s

●        Divulgar a ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão para a comunidade do bairro de Perus e adjacências.

 3. Justificativa
O baixo índice de aprovação entre alunos que tenham cursado do 6º ao 9º ano ou da 5ª à 8ª série do ensino fundamental

ntegralmente em escolas da rede pública de ensino em vestibulares das ETEC’s, evidencia a necessidade de se prestar maior
poio na construção de conhecimento para esse público em especial.

Alguns dados impulsionam a tais conclusões: dentre os 40 primeiros classificados no Vestibulinho do primeiro semestre
e 2017 na ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão, curso Administração Integrado ao Ensino Médio, temos 72,5% de
estibulandos utilizando o sistema de pontuação acrescida na modalidade escolaridade pública. Observando os 40 últimos
lassificados[1], temos um aumento de 15 pontos percentuais. Para o curso Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, no
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mesmo ano e instituição, temos 60% de vestibulandos dentre os 40 primeiros classificados utilizando do sistema de pontuação
crescida na modalidade escolaridade pública, também com um aumento de 15 pontos percentuais ao se analisar os 40 últimos
lassificados.

Em contrapartida, entre os convocados na primeira lista de chamada (40 primeiros classificados) para matrícula na ETEC
e São Paulo - Bom Retiro, curso Ensino Médio, primeiro semestre de 2017, temos (26,25 ± 13,75) %[2] de vestibulandos
tilizando o sistema de pontuação acrescida na modalidade escolaridade pública, traduzindo esses dados, temos apenas (10,5 ±
,5) alunos de um total de 40 que estudaram em escolas públicas desde a 5ª série ou 6º ano. Ao analisar os últimos 40
lassificados no mesmo ano para a mesma modalidade e instituição de ensino, observa-se um aumento para (66,25 ± 3,75) % de
lunos inscritos no sistema de pontuação acrescida, modalidade escolaridade pública.

Vale ressaltar que dos 120 vestibulandos convocados para primeira lista de chamada na ETEC Gildo Marçal Bezerra
Brandão (80 vagas para Administração Integrado ao Ensino Médio e 40 vagas para Automação Industrial Integrado ao Ensino
Médio), nenhum obteve pontuação no Vestibulinho suficiente para passar na primeira lista de chamada da ETEC de São Paulo,
urso Ensino Médio.

4.   Funcionamento
 3.1. Professores

 A equipe de professores é composta por voluntários, alunos do nível superior de ensino e ex-alunos de Escolas Técnicas
Estaduais.

3.2. Alunos

 O projeto é destinado a alunos da rede pública de ensino, matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental II.

Só poderá participar dos grupos de ensino aquele matriculado em escolas públicas, com Ficha de Inscrição Virtual, Termo
de Autorização de Uso de Imagem e Autorização do Responsável devidamente preenchidos (vide anexos).

3.3. Aluno Especial

      Pessoas interessadas em participar das atividades didáticas, não pertencentes ao público alvo discriminado, poderão
fazer parte como aluno especial.

O aluno especial não necessariamente precisará estar estudando ou dentro de uma faixa etária específica.

Alunos especiais menores de idade precisarão, impreterivelmente apresentar as mesmas documentações válidas aos
alunos convencionais: Termo de Autorização de Uso de Imagem e Autorização do Responsável. Além destes, também deverá
preencher a Ficha de Inscrição Virtual e apresentar documento oficial com foto (do próprio aluno e de seu responsável).

Aos alunos especiais maiores de idade será necessário entregar Termo de Autorização de Uso de Imagem, preencher a
Ficha de Inscrição Virtual e apresentar um documento oficial com foto.

 3.4. Disciplinas

 O Projeto visa, em princípio, o fortalecimento em matemática básica, ciências naturais, história e português.

As matérias serão ministradas por mais de um professor aluno.

Os conceitos abordados em cada disciplina estarão disponíveis para consulta a qualquer momento, ficando a cargo da
equipe de professores decidir a sua cronologia de acordo com o desempenho do grupo de alunos.

A interdisciplinaridade será trabalhada em conjunto a rodas de conversa e aulas padrão, visando o melhor
aproveitamento possível dos conhecimentos trabalhados em aula.

 3.5. Aulas

 As aulas serão ministradas aos sábados, das 8h às 13h, na ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão.

 3.6. Divulgação

 

A divulgação será realizada em redes sociais predominantemente. Os professores do projeto divulgarão nas escolas da
rede pública de ensino.
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ANEXOS
 

Um documento oficial com foto deverá ser apresentado junto aos documentos das seguintes páginas no momento da
inscrição, sem os quais não poderá ser deferida.

Ambos os documentos presentes nessa seção (Autorização do Responsável e Termo de Autorização de Uso de Imagem)
deverão ser entregues devidamente preenchidos e assinados por um responsável.

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
 

 Eu, ____________________________________________________________, portador(a) do RG
______________________ e do CPF _____________________, autorizo o(a) estudante
________________________________________________, portador(a) do RG _____________________ e do CPF
_____________________,  a participar das atividades propostas pelo Projeto Raízes na ETEC Gildo Marçal Bezerra
Brandão.

                                                                

                                                     _______________________________________

                                                                              Assinatura do Responsável

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
 

Eu, ___________________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº
_________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua
___________________________________________________, nº _______, na cidade de ________________________,
AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor ______________________________________________ sob minha
responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada pelo Projeto Raízes. A presente autorização
é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em
todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título
de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

 

São Paulo, ____ de _________________________ de 2018.

 

 

                _______________________________________________________

                                                               Assinatura

 

 

[1] Vestibulandos ausentes não foram levados em consideração em nenhum dos cálculos.

[2] Alguns dados numéricos dão margem a duas conclusões distintas, o que ocasiona uma certa margem de erro nos
resultados obtidos.
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Reunião com pais e alunos 

 sala 1

 sala 2

 sala 3
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sala 4 

 

Metas associadas:

->

Projeto: Projeto Vivendo a Usp

Responsável(eis): Akiyo Tamura Mello Freire, Aiton Pereira Liberal

Data de Início: 24/03/2018

Data Final: 31/10/2018

Descrição:

A parceria da Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão com a Universidade de São Paulo com o projeto "Vivendo a
USP" vem possibilitar aos docentes e alunos da Unidade Escolar participarem durante o ano de 2018 das
capacitações, oficinas,  visitações aos espaços educativos e Museus da Universidade de São Paulo para 
realização de diversas atividades, oficinas e gincana.

Apresentado pelos  espaços que participam do Projeto  as seguintes propostas para as escolas participantes:

a)Arte & Ciência (Instituto de Física) - oficinas sobre alimentação, cores e pigmentos e feiras, ciência e
tecnologia;

b) GEPEQ (Química) - oficinas sobre polímeros, água e vida e energia e sustentabilidade;

c) Estação Biologia (Biologia): fisiologia, genética, ecologia, interações biológicas e drogas

d) Butantan (Instituto Butantan) : corpo humano e sistema imúnico

e) MAV-Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnica: anatomia de crânio
e dentes, anatomia de aves e mamíferos e eixo ecológica -  mais de mil exemplares

f) MAE-Museu de Arqueologia e Etinologia - exposição colaborativa de três grupos indígenas Kaingang,
Guarani Nhandewa e Terena

g)MAC-Museu de Arte Contemporânea - área de conhecimentos próprios, volume, linha, textualidades, ponte
com outras áreas de conhecimento, arte vida, sustentabilidade, artistas mulheres, africanidade, percursos
variáveis.

 As propostas para 2018 na reunião de alinhamento com a coordenação do projeto Vivendo a Usp, equipe das
escolas participantes e os coordenadores dos espaços educativos e culturais no dia 24/03/2018 realizado no
Instituto de Física da Universidade de São Paulo, foram:

 a) preparar projeto para entregar à diretoria de cada uma das escolas parceiras, com proposta de cronograma de
visitas dos espaços à escola

 b)Propostas e acordadas as condições para participação da escola

 c) O acompanhamento do projeto e  participação nas reuniões mensais: as escolas devem apresentar três
professores disponíveis para acompanhar o projeto. Eventualmente se necessários, dois professores podem ser
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substituidos por colegas interessados, mas deve ser definido antecipadamente o nome de um/a professor/a que se
responsabilizará pela implementação completa do projeto na escola, e que deverá participar de todas as reuniões.

d) Implementação da atividade focal: o professor da equipe responsável pelo desenvolvimento da atividade focal
deverá ter disponibilidade para visistar o espaço educativo previamente e para dialogar com os educadores
durante todo o período de implementação da atividade. Deve, também estar presesente no dia da visita ao espaço
focal, por isso deverá levar em conta as restrições de calendários do espaço, e suas próprias na escola para a 
atividade focal.

e) Processo de escolha das atividades:deve haver na equipe um/a professor/a com interesse/atuação na área do
espaço focal. A escolha deve acontecer num processo de diálogo entre equipe de professores interessados e os
educadores do espaço educativo (ao longo do final de março e meados de abril/2018). Desenvolvimento conjunto
da atividade focal - professor(es)  "focal" planejam com educadores do espaço como será a atividade, que
materiais podem ser utilizados ou desenvolvidos, tentando adaptar ao currículo ou a um projeto transversal de
interesse do professor/a/es;

f) Dado o nome e o propósito do projeto, Vivendo a USP, organizará  melhor a apresentação da USP como um
todo, bem como as facilidades de acesso e permanência: 1) substituir um período de visita pelo Giro Cultural; 2)
organizar as conversas com estudantes da USP provenientes de escola pública - momentos específicos e espaçõs
específicos; 3) visistas às escolas para divulgar a USP;

g) Visistas do coordenador do espaço educativo e principalmente da coordenação da atividade focal às escolas
para planejamento prévio e organização; 

h) gincanas entre as escolas

h) Organizar os certificados para os professores com maior rigor e precisão

 

O cronograma para 2018 (previsto) 

a) Reuniões e encontros com as escolas participantes: 24 de março, 21 de abril, 26 de maio, 16 de junho, 11 de
agosto,

01 e 29 de setembro, 20 de outubro

b) Gincana no Parque Cientec:  27/10/2018
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Metas associadas:

-> Participação de no mínimo 30% dos alunos do ensino integrado nas atividades oferecidas nos espaços da Universidade São
Paulo - USP.

Projeto: Projeto Rotas do Metal

Responsável(eis): Thiago Lima Merissi

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto Rotas do Metal 

Resumo do Projeto

Boa parte da paisagem natural brasileira sofreu grandes alterações, em decorrência da extração de minérios diversos de nossa terra, bem
como pelo desbravamento de rotas para o seu escoamento. A extração de ouro e ferro, iniciada durante as expedições dos bandeirantes
portugueses ao longo do território, data de meados do século XVI. Um de seus principais ícones em nossa região sudeste foi Afonso
Sardinha. Este explorador residiu na região do Jaraguá, especificamente onde hoje é o Parque Estadual do Jaraguá, lugar em que se pode
observar a sua casa erguida por volta de 1580. Afonso Sardinha explorou ouro de aluvião no próprio Jaraguá até 1615, ano em que
historicamente é datada a sua morte. Por sua característica mineradora, Sardinha fez algumas incursões para dentro dos “sertões”, tendo
encontrado uma jazida de minério de ferro em Araçoiaba da Serra, município pertencente à região de Sorocaba. Seja pelo envio do ouro
explorado a Portugal via porto de Santos, seja pelas armas de ferro forjadas onde hoje fica a Floresta Nacional de Ipanema, esta rica história
que permeia o desenvolvimento de nossa região, onde se encontra situada a nossa Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão, será pauta de um
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projeto interdisciplinar que envolverá diversas disciplinas do núcleo básico e técnico dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em
Automação Industrial e Administração.

Objetivos

Estudar aspectos sócio-históricos, geográficos, científicos, tecnológicos e ambientais das rotas de mineração dos metais no estado

de São Paulo e as implicações para o seu desenvolvimento.

Justificativas

Dada a magnitude histórica que temos encravada em nossa região, faz-se necessário o estudo educativo de aspectos tão relevantes

ao desenvolvimento de nosso estado e de nosso país. Este projeto, de caráter interdisciplinar, propõe-se a contribuir evidenciando os

aspectos diversos de nossa sociedade e cultura. E é pela integração de conhecimentos de áreas diversas que, espera-se, proporcionar aos

nossos alunos a vista integrada da importância e fragilidades da mineração dos metais para a cultura, economia, ciência, tecnologia,

desenvolvimento geográfico e para o meio ambiente no estado de São Paulo.

Metodologia

Pelo uso da metodologia de Aprendizagem Baseada por Projetos (ABP), as atividades serão formuladas mediante a realização de

estudos exploratórios, que ressaltem as potencialidades educativas a serem vivenciadas pela tematização: Rotas do Metal e o

desenvolvimento do estado de São Paulo ao longo dos séculos. Dado o caráter exploratório da metodologia educativa, serão realizadas

excursões com os alunos para três diferentes sítios históricos que permeiam nosso projeto, a saber: Parque Estadual do Jaraguá – visita

direcionada aos alunos dos 1º anos; Floresta Nacional de Ipanema – visita direcionada aos alunos dos 2ºs anos; Porto de Santos – visita

direcionada aos alunos dos 3º anos. Além das visitas, serão propostas atividades interdisciplinares de Aprendizagem Baseadas por

Problemas, onde os alunos deverão buscar informações para resolver seus problemas de pesquisa pela consulta a livros, sites, materiais

disponibilizados pelas instituições a serem visitadas e anotações de relatos dos monitores dessas instituições. A integração das diferentes

disciplinas se dará mediante a orientação dos professores aos alunos, e pelo auxílio na compreensão de assuntos diversos relacionados aos

problemas de pesquisa previamente elaborados.

Pretende-se convidar alunos das três séries do ensino médio integrado aos cursos técnicos de Automação Industrial e

Administração, interessados em participar do projeto. Em caráter experimental, estipula-se, inicialmente, a participação máxima de 40

alunos no desenvolvimento deste projeto.

Resultados Esperados

Espera-se que os alunos possam evidenciar, mediante apresentação de uma exposição interdisciplinar a ser realizada na escola, os

aspectos sócio-históricos, geográficos, científicos, tecnológicos e ambientais da importância e fragilidades da exploração dos metais para o

desenvolvimento do estado de São Paulo em uma de nossas feiras culturais.

Equipe do Projeto – Professores e Coordenadores

Adriano Rodrigues dos Santos (Educação Física)

Ailton Pereira Liberal (Coord. Etim ADM – Língua Portuguesa)

Alexandre de Paula Silva (Matemática)

Arlen Nunes de Souza (História)

César Augusto Alves de Souza (Automação Industrial)

Flavio Borges Oliveira (Geografia)

Silvio Rodrigo dos Reis (TCC em Administração)

Thiago Lima Merissi (Biologia)

Vanildo Raimundo da Silva Junior (Coord. Etim AUT – Automação Industrial)
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Viviane Maria Moraes Leo (Coord. Etim ADM – Química)

Metas Associadas

Promover parcerias com as instituições a serem visitadas, com o intuito de se estreitar relações educativas entre elas.

Metas da Unidade

·           Promover integração, fortalecimento nas relações educativas e de trabalho e divulgação de ações salutares ao ambiente escolar,
evidenciando a amplitude de resultados e a busca pela excelência no ensino;

·           Realizar o projeto pelo prazo de quatro anos, visando à integração dos cursos, de seus professores e alunos;
·           Estimular a participação dos atuais e dos futuros alunos das novas turmas que acessarão aos cursos ao longo deste tempo pré-

estabelecido.
·           Promover ações de divulgação dos trabalhos relativos ao projeto Rotas do Metal no site da Etec – ações que interessem a

comunidade adolescente de modo regional, visando a melhoria da qualidade do ensino e a ampliação da divulgação de nossos cursos
técnicos para o público externo.

Metas do Centro Paula Souza

Promover a interdisciplinaridade de ações educativas entre as disciplinas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Recursos Necessários

Acesso à biblioteca e a internet; Recursos próprios dos alunos para o pagamento das excursões aos sítios históricos; Uso de

smartphones, para o registro de imagens, áudio e vídeo quando da coleta de dados.

Atividades

O planejamento das atividades descritas abaixo será discriminado para o ano letivo e deverão ser replicadas ao longo do

desenvolvimento do projeto:

 

Atividades Data inicial Data final

Desenvolvimento da ideia
interdisciplinar Fevereiro Março

Levantamento preliminar do
histórico das Rotas do Metal no
estado de São Paulo

Março Abril

Levantamento de conhecimentos
disciplinares e habilidade e
competências correlacionadas

Abril Maio

Planejamento das excursões aos
sítios históricos Abril Maio

Período de realização das excursões
aos sítios históricos Maio Julho

Organização dos dados coletados in
loco Julho Agosto

Apresentação dos problemas de
pesquisa interdisciplinares aos
alunos

Setembro Outubro

Apresentação dos resultados da
pesquisa realizada pelos alunos Novembro Dezembro

 

Metas associadas:

->
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PROJETOS FUTUROS

Projeto: Cobertura do Pátio Externo

Responsável(eis): Akiyo Tamura

Data de Início: 01/02/2016

Data Final: 03/04/2020

Descrição:

Com a implantação do Ensino Técnico Integrado ao Médio aumentou o número de alunos que
almoçam na unidade. O pátio externo não é coberto dificultando a confortabilidade dos alunos. 

aumentou o número de aluno que almoçam. O pátio não é coberto, assim dificultando o uso para
refeição dos alunos.

A U.E arrecadará recursos financeiros através da APM e empresas parceiras.
Metas associadas:

->
-> A construção do espaço para refeitório.

Projeto: Melhorias na Infraestrutura, equipamentos, softwares e bens móveis

Responsável(eis): Akiyo Tamura Mello Freire e Elza Hiromi Sibuya

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2022

Descrição:

Embora a escola tenha infraestrutura adequada aos cursos oferecidos, necessita-se de manutenções,
equipamentos, softwares e bens móveis para adequação e melhoria no ensino-aprendizagem:

1) substituição de quadros brancos

2) cadeiras, mesas e armários nas salas de aula

3) cobertura da quadra - nos dias chuvosos, impedem a prática de educação física

4) equipamentos para os laboratórios de robótica (nenhum equipamento), pneumática, telecomunicaçoes,
comandos elétricos com equipamentos e ferramentas em precárias condições de uso e softwares atualizados. 

5- Pintura externa e interna dos ambientes escolares 

6- Troca da bomba de água que tem gerado manutenções constantes e uso da verba do DMPP

7- Elevador requer manutenção e revisões preventivas  
Metas associadas:

-> Melhorar a infrestrutura, equipamentos, softwares e bens móveis da Unidade até 2020

Projeto: Cobertura da Quadro Poliesportiva

Responsável(eis): Elza Hiromi Sibuya

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 31/12/2022

Descrição:

Possibilitar o desenvolvimento das aulas de educação física nos dias chuvosos. Não há  espaço interno da escola
para que o professor possa desenvolver outras  atividades da disciplina.
 
Metas associadas:

-> Cobertura da Quadra Poliesportiva
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PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

 Conselho de Escola

Comunidade escolar

Akiyo Tamura mello Freire - Diretor nato

Xristos Georgios Tsoukas - Representante de relações institucionais

Ailton Pereira Liberal - Representante dos professores

Elza Hiromi Sibuya - Representante dos servidores técnicos admiinistrativos

Comunidade Extraescolar 

João Batista Vetore - Representante de órgão de classe

Anselmo Gonçalves Pereira - Representante dos empresários

Giseli Alves de Lima - Representante do Poder Público

Andersen Souza Paula - Representante dos demais segmentos - coordenação de curso. 
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