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Plano Escolar 2018 -
 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)

 

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
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 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

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. 

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. 

http://www.vestibulinho.com.br/
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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 

 

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

Í
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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 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. 

 
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.
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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

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.  
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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 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. 
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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. 

 

 

 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.
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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
Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos Data Base O.C.

Automação Industrial (Etim) Manhã 3ª Série 01 32

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração Manhã 1ª Série 01 40

Administração (Etim) Manhã 3ª Série 02 74

Administração (Etim) Manhã 1ª Série 02 80

Administração (Etim) Manhã 2ª Série 02 80

Automação Industrial (Etim) Manhã 1ª Série 01 40

Automação Industrial Noite 1º Módulo 01 40

Eletrônica Noite 1º Módulo 01 40

Logística Noite 1º Módulo 01 40

Automação Industrial (Etim) Manhã 2ª Série 01 40

Automação Industrial Noite 2º Módulo 01 38

Automação Industrial Noite 3º Módulo 01 32

Automação Industrial Noite 4º Módulo 01 37

Eletrônica Noite 2º Módulo 01 39

Eletrônica Noite 3º Módulo 01 33

Eletrônica Noite 4º Módulo 01 26

Logística Noite 2º Módulo 01 43

Logística Noite 3º Módulo 01 36

Administração Noite 1º Módulo 01 40
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Administração Noite 2º Módulo 01 40

Administração Noite 3º Módulo 01 40

Administração - EAD Manhã 1º Módulo 01 40

Administração Tarde 2º Módulo 01 38

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018
Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

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.

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.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

A ferramenta utilizada para o levantamento das situações problema foi feita através da análise Swot  para identificação das
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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; 

 

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: 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: 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.       

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.
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PROJETOS 2018

 Os projetos que serão desenvolvidos durante o período letivo de 2018, foram discutidos nas reuniões de planejamento
entre os coordenadores e professores, e posteriormente, alinhados com o Projeto Político Pedagógico e Plano de Curso.

Tanto o coordenador pedagógico quanto os coordenadores de curso acompanharão o desenvolvimento das ações dos
projetos através de uma planilha mensal. 

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.

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.
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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.

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%

 

Percentual de Evasão no Curso de Logís�ca Modular Noturno (1°, 2°, 3° U)
1°módulo Entrada 1° módulo Entrada 2° módulo % de perda compara�va
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(1° semestre de 2016)

 

1° semestre de 2016

 

 41 matriculados

2° semestre de 2016

 

40 matriculados

 

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.

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
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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.

 

 

 
 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Apresentação do projeto à comunidade escolar – Professores e
funcionários; 05/02 A 09/02
Desenvolver cronograma de palestras e oficinas junto aos alunos e
coordenadores para o 1° semestre. 12 A 16/02
Reunião com a comissão de boas vindas aos alunos ingressantes para
organização 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
Reunião com alunos ingressantes buscando esclarecer obje�vos de
cada curso, bem como oportunidades que emergem junto ao curso
técnico. 26/02 A 02/03
Avaliação diagnós�ca dos alunos ingressantes buscando lacunas de
aprendizagem. 05/03 A 09/03
Reunião 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
Reunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 26 A 30/03
Reunião com representantes de sala acerca do grêmio; 26 A 30/03
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos; 26 A 30/03
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos;   30/03 a 06/04
Reunião com representantes de sala junto a direção. 02/04 AS 06/04
Formação 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
leitura”.             23 a 27/04
Reunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
andamento dos cursos. 23/04 a 27/04
Reunião com o grêmio para estabelecer a�vidades para o 1°
semestre de 2017; 30/04 A 04/05
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 30/04 A 04/05
Reunião com representantes de classe. 07/05 a 11/05
Palestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade (Profissional das
áreas correlatas/ex alunos) para turmas do ensino integrado e
técnico modular.         07/05 a 11/05
Palestra / Oficina semestral contemplando componentes tecnicos; 07/05 a 11/05

file:///C:/Users/coordenador/Desktop/NIANZA/PROJETO%202018/PROJETO%20OE%202018%20-%20VERS%C3%83O%201.doc#_ftn1
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Auxilio e coordenação junto aos alunos na execução da semana
Paulo Freire;

14/05 a 18/05

Reunião do grêmio com a direção e Coordenação pedagógica; 14 a 18/05
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 21 a 25/05
Reunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 21 a 25/05
Reunião com alunos integrantes do projeto “círculos de leitura”.          21 a 25/05
Reunião com representantes de sala 04/06 a 08/06
Reunião com representantes discentes quanto à organização da
Semana 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
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 18/06 a 22/06
Par�cipação nas reuniões de curso e conselho de escola;       18 a 22/06
Acompanhamento das faltas e contato com os pais/responsáveis dos
alunos menores quanto a baixa frequência.  
Par�cipação junto à direção na reunião com representantes
discentes; 02/07 a 06/07
Organização do sábado le�vo (24/06) – Feira interdisciplinar do E�m
e Técnicos modulares. 15/05 a 19/05
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 06 a 10/08
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos;  
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s;  
Reunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
andamento dos cursos. 05/06 a 16/06
Reunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 05/06 a 16/06
Encerramento das a�vidades dos alunos monitores nos cursos
modulares e levantamento do numero de monitoria. Confecção e
entrega dos cer�ficados de monitores. 05/06 a 16/06
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 19/06 a 30/06
Reunião 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
dos conselhos de classes; 03/07 a 07/07
Auxilio aos coordenadores e docentes na analise dos pedidos de
reconsideração e reclassificação na secretaria acadêmica; 10/07 a 14/07
Desenvolver cronograma de palestras e oficinas junto aos alunos e
coordenadores para o 2° semestre. 17/07 a 21/07
Reunião com o grêmio para estabelecer a�vidades para o 2°
semestre de 2016; 24/07 a 28/07
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 24/07 a 28/07
Reunião com alunos ingressantes buscando esclarecer obje�vos de
cada curso, bem como oportunidades que emergem junto ao curso
técnico. 31/07 a 04/08
Avaliação diagnós�ca dos alunos ingressantes buscando lacunas de
aprendizagem. 31/07 a 04/08
Palestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade (Profissional das
áreas correlatas/ex alunos) para turmas do ensino integrado e
técnico modular. 31/07 a 04/08
Reunião 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
Reunião com alunos integrantes do projeto “círculos de leitura”. 14/08 a 18/08
Reunião com alunos sobre o Projeto “Aluno monitor”; 14/08 a 18/08
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Reunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
andamento dos cursos.

14/08 a 18/08

Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos; 21/08 a 01/09
Reunião 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
dos conselhos de classes; 25/09 a 29/09
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 02/10 a 06/10
Reunião com alunos em Progressão Parcial dos cursos técnicos
modulares e E�m. 02/10 a 06/10
Reunião 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
técnicos; 16/10 a 20/10
Par�cipação na FETEPS; 16/10 a 20/10
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos; 23/10 a 27/10
Palestra / Oficina semestral contemplando componentes tecnicos; 23/10 a 27/10
Par�cipação na reunião de cursos; 30/10 a 03/11
Acompanhamento da frequência mensal junto à secretaria; 30/10 a 03/11
Reunião final com alunos par�cipantes do projeto “círculos de
leitura”. 30/10 a 03/11
Reunião com representantes de sala buscando feedback sobre o
andamento dos cursos. 30/10 a 03/11
Par�cipação na reunião pedagógica; 11/11
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – Cursos
técnicos; 06/11 a 17/11
Aconselhamento individual a alunos com frequência baixa – E�m´s; 20/11 a 01/12
Reunião 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
Par�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
ensino integrado (E�m´s) e Técnico. 18/12 a 22/12
Auxilio a coordenação na analise dos pedidos de reconsideração e
reclassificação; 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

file:///C:/Users/coordenador/Desktop/NIANZA/PROJETO%202018/PROJETO%20OE%202018%20-%20VERS%C3%83O%201.doc#_ftnref1
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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 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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Carga Horária Semanal 2018
A - Horas-aula (em todas as UEs) 33

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
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

          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 X X  22

 Etec (código e nome da unidade)

226 - ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão

 

 

Professor: João Ba�sta Vetore

 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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INDUSTRIAL
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
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
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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;

 

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  
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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

(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



11/06/2018 Centro Paula Souza

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php 23/34

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.

 

 

 

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

10/03/2018 a 15/03/2018

file:///C:/Users/Akiyo/Downloads/Projeto%20Coordenador%20pedagogico%201.doc#_ftn1
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baixa frequência.
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

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

11/09/2018 a 14/09/2018
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procedimentos Didáticos na recuperação contínua.
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%.

 

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.
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_____________________, ______/ ______/ 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).

 

 

 

 

___________________________, ______/ ______/ 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.
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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

 

SUMÁRIO

Introdução                                                                    3

Objetivo                                                                        4

Justificativa                                                                  5

Funcionamento                                                            6

Professores                                                              6

Alunos                                                                      6

Aluno Especial                                                         6  

Disciplinas                                                                7

Aulas                                                                        7

Divulgação                                                               7

ANEXOS                                                                       8

 

AUTORIZAÇÃO DO RESRESÁVEL                      9

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM   10 

                                                           

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

file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_1fob9te
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_3znysh7
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_2et92p0
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_tyjcwt
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_3dy6vkm
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_1t3h5sf
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_4d34og8
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_2s8eyo1
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_17dp8vu
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_3rdcrjn
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_26in1rg
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_lnxbz9
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_35nkun2
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●        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 integralmente em escolas da rede pública de ensino em vestibulares das ETEC’s, evidencia a necessidade de se
prestar maior apoio 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 de 2017 na ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão, curso Administração Integrado ao Ensino Médio, temos 72,5% de
vestibulandos utilizando o sistema de pontuação acrescida na modalidade escolaridade pública. Observando os 40 últimos
classificados[1], temos um aumento de 15 pontos percentuais. Para o curso Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio,
no mesmo ano e instituição, temos 60% de vestibulandos dentre os 40 primeiros classificados utilizando do sistema de
pontuação acrescida na modalidade escolaridade pública, também com um aumento de 15 pontos percentuais ao se analisar
os 40 últimos classificados.

Em contrapartida, entre os convocados na primeira lista de chamada (40 primeiros classificados) para matrícula na
ETEC de São Paulo - Bom Retiro, curso Ensino Médio, primeiro semestre de 2017, temos (26,25 ± 13,75) %[2] de
vestibulandos utilizando o sistema de pontuação acrescida na modalidade escolaridade pública, traduzindo esses dados,
temos apenas (10,5 ± 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 classificados no mesmo ano para a mesma modalidade e instituição de ensino, observa-se um
aumento para (66,25 ± 3,75) % de alunos 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, curso 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.

file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_ftn1
file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_ftn2
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 3.6. Divulgação

 

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

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.

file:///C:/Users/Akiyo/Documents/2018/RAIZES%20-%20PROJETO%202018/PROJETO%20RA%C3%8DZES%202018%20(2).docx#_ftnref1
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[2] Alguns dados numéricos dão margem a duas conclusões distintas, o que ocasiona uma certa margem de erro nos
resultados obtidos.

 

 

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 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 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
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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)
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
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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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