
Plano Escolar 2018 -
Etec Fernando Prestes

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

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

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

Ato de Criação:  Lei nº 1.860, de 30/12/1921                                                     

Instalação:  09/06/1929                                          

 Legislação

Lei Federal 9394/96 alterada pela Lei Federal 11741/08

Decreto Federal 5154/04

Resolução CNE/CEB 03/98

Resolução CNE/CEB 04/99

Parecer CNE/CEB 16/99

Parecer CEE 105/98

Parecer CEE 168/98

Indicação CEE 08/2000

Indicação CEE 09/2000

Regimento Comum das  Escolas Técnicas do CEETEPS.

 Portarias, Normas e Procedimentos editados pelo CEETEPS.

 (Vide site:www.cps.sp.gov.br)

CURSOS EM FUNCIONAMENTO E ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO TÉCNICO NO 1º 
SEMESTRE DE 2018: 1621 (Um mil Seiscentos e Vinte e Um) alunos.

Técnico em Administração - 382*

Técnico em Agenciamento de Viagens - 72

Técnico em Contabilidade - 102

Técnico em Design de Interiores – 112

Técnico em Edificações – 111

Técnico em Eventos - 72

Técnico em Finanças - 40 

Técnico em Informática - 176*

Técnico em Logística - 205*



Técnico em Secretariado - 38

Técnico em Segurança do Trabalho - 116

Técnico em Administração (Semipresencial) – 105

Técnico em Informática (Semipresencial) – 90

*Incluídos alunos da EE Prof. Joaquim Izidoro Marins/Sorocaba – Extensão e EM CIE Prof. Osmar Giacomelli - 
Araçoiaba da Serra

Ensino Técnico

Média de 3,42 candidato por vaga nos cursos oferecidos.

Vestibulinho 1º sem 2018 (Banco de Dados)

ADMINISTRAÇÃO

Assessora na organização, acompanhamento e controle das atividades dos diversos setores administrativos de 
uma empresa. Forma o profissional para uma tomada de decisões e análise de dados.

Mercado de Trabalho: Indústrias, comércio e serviços em geral, inclusive órgãos públicos na esfera municipal, 
estadual e federal.

AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Promove e planeja programas de viagem.
Executa vendas de produtos turísticos. 
Aplica técnicas de marketing. 

Acompanha grupos de turista na qualidade de guia de turismo conforme credenciamento pelo Ministério do 
Turismo). 

Orienta o turista referente a uma localidade.

Mercado de Trabalho: Agência de Viagem, Hotéis, Secretárias de Turismo, Aeroportos.

CONTABILIDADE

Constitui e regulariza empresa, identifica documentos e informa.

Constitui e regulariza empresa, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria 
empresarial.

Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial.

Administra o departamento pessoal e realiza o controle patrimonial.
Constitui e regulariza empresa, identifica documentos e informa

Mercado de Trabalho: Escritórios de contabilidade, departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, 
comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais.

DESIGN DE INTERIORES

Estuda ambientes para elaborar projetos considerando a estética e funcionalidade dos mesmos.

Elabora propostas visando a melhoria de circulação, distribuição e composição de móveis, iluminação, 
revestimento e acabamento arquitetônico.

Mercado de Trabalho: Escritório ou empresas de decoração, fábricas de móveis, empresas de arquitetura, 
cenografia, montagem de feira e exposições.

EDIFICAÇÕES

Desenha e/ou projeta, fiscaliza e faz orçamento de pequenas obras civis e reformas, sempre com a supervisão de 
engenheiros ou arquitetos.
Executa levantamentos topográficos.
Atua na comercialização de materiais de construção.

Mercado de Trabalho: Empresas de construção civil, públicas e particulares.

EVENTOS

Presta serviços especializados no planejamento, organização e execução de eventos de negócios, sociais, 
esportivos, culturais, científicos, artísticos, de lazer e outros. Deve ter o domínio dos códigos funcionais e dos 
processos de interação dinâmica de todos os agentes integrados ao turismo e os variados aspectos culturais, 
econômicos e sociais da região em que atua, com consciência crítica acerca das orientações éticas, ambientais e 
legais.



Mercado de trabalho: Empresas de eventos; organismos municipais e estaduais

DESIGN DE INTERIORES

Estuda ambientes para elaborar projetos considerando a estética e funcionalidade dos mesmos.

Elabora propostas visando a melhoria de circulação, distribuição e composição de móveis, iluminação, 
revestimento e acabamento arquitetônico.

Mercado de Trabalho: Escritório ou empresas de decoração, fábricas de móveis, empresas de arquitetura, 
cenografia, montagem de feira e exposições.

INFORMÁTICA

É o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de 
dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos 
de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para desenvolvimento de sistemas.

Mercado de Trabalho
Indústrias em geral, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

LOGÍSTICA

O Técnico em Logística é o profissional que executa os 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 movimentação, de expedição e de distribuição de materiais e 
produtos, utilizando tecnologia de informação.

Mercado de trabalho: áreas da Indústria, Comércio e empresas de consultoria.

SECRETARIADO

Executa serviços típicos de escritório tais como: recepção, organização, registro de compromisso, informações, 
atendimento telefônico, assessoria de reuniões, viagens, etc.

Mercado de Trabalho: Empresas comerciais, industriais e bancárias, escritórios de profissionais liberais, 
empresas e órgãos públicos.

SEGURANÇA DO TRABALHO

Executa projetos de prevenção de acidentes. 

Analisa e questiona procedimentos e rotinas de trabalho, pesquisando alternativas e elaborando planos de ação.

Mercado de Trabalho: Indústrias em geral, empresas de construção civil, supermercados, shopping.

ADMINISTRAÇÃO Teletec

Controla as atividades da rotina administrativa das empresas. Ele contribui para elaboração de planos 
(estratégicos, táticos e operacionais) para atingir os objetivos da organização por meio de certas ações, condições 
e recursos adequados a este fim.

Mercado de Trabalho Há oportunidades em todos os setores econômicos: indústria, comércio, agricultura, 
prestação de serviços; empresas de pequeno, médio e grande porte, tanto públicas quanto privadas ou mistas e 
também em organizações não governamentais.

Podem desempenhar suas funções em escritórios de assessoria; departamentos de comércio exterior; grandes 
lojas (magazines), supermercados, bancos, clubes, associações, sindicatos etc.

Mercado de Trabalho: Caso a pessoa não queira ou não possa abrir o próprio negócio, há oportunidades nas 
áreas da indústria, comércio, prestação de serviços, empresas de pequeno e médio porte, entre outros.

Habilitações associadas: 

Finanças

Edificações

Design de Interiores

Administração

Contabilidade

Logística

Secretariado

Informática

Segurança do Trabalho

Agenciamento de Viagem

Eventos

Administração Empresarial - EAD



Modalidade: Médio

Descrição:

ATA DE CRIAÇÃO LEI 1860 - 30/12/1921

Instalação - 09/06/1929 

LegislaçãoLei Federal 9394/96 Parecer CEE 105/98

Ensino Médio

Para cada vaga oferecida houve 2,45 candidatos inscritos

Foram oferecidas 40 vagas 

Vestibulinho 1º sem 2018 (Banco de Dados)

Atualente contamos com 120 (centro e vinte) alunos matriculados nas Turmas do 
Esnino Médio.
Ensino Médio:

A propostas apresentada pela CEETESP para o Ensino Médio, tem como objetivo: 

A consolidação e o aprofundamento nos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o procedimento de estudos. 
A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, a novas condições de ocupação.

Habilitações associadas: 

Ensino Médio

Modalidade: Integrado

Descrição:

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 S. I,  pág. 
53. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 742, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, S.I -  pág. 
53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 760, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, S.I -  pág. 
54.

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 - S.I - pág. 
53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO:

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 - S.I - pág. 
53.

CURSOS EM FUNCIONAMENTO E ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO,  NO 1º SEMESTRE DE 2018: 572 (Quinhentos e setenta e 
dois) alunos.

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio: (Vence) ; 114

Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio: 113

Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio: 108

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio: 122

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio: 115

Habilitações associadas: 

Edificações (Etim)

Administração (Etim)

Informática (Etim)

Informática para Internet (Etim)

Eventos (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018 

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



Informática para Internet (Etim) Manhã 1ª Série 1 40

Informática (Etim) Manhã 3ª Série 1 41

Edificações (Etim) Manhã 2ª Série 01 36

Administração Noite 3º Módulo 3 104

Contabilidade Noite 1º Módulo 1 34

Contabilidade Noite 2º Módulo 1 40

Contabilidade Noite 3º Módulo 1 28

Design de Interiores Noite 1º Módulo 1 40

Design de Interiores Noite 2º Módulo 1 40

Design de Interiores Noite 3º Módulo 1 30

Edificações Noite 1º Módulo 1 42

Edificações Noite 2º Módulo 1 37

Informática para Internet (Etim) Manhã 2ª Série 1 38

Informática (Etim) Manhã 2ª Série 1 41

Edificações (Etim) Manhã 3ª Série 01 37

Eventos (Etim) Manhã 1ª Série 01 40

Eventos (Etim) Manhã 2ª Série 01 36

Eventos (Etim) Manhã 3ª Série 01 32

Informática (Etim) Manhã 1ª Série 1 40

Edificações Noite 3º Módulo 1 32

Eventos Noite 1º Módulo 1 40

Administração Noite 2º Módulo 2 79

Finanças Tarde 2º Módulo 1 40

Informática para Internet (Etim) Manhã 3ª Série 1 37

Logística Tarde 1º Módulo 1 40

Logística Manhã 2º Módulo 1 29

Logística Manhã 3º Módulo 1 27

Administração Tarde 1º Módulo 1 41

Administração Tarde 2º Módulo 1 37

Administração Tarde 3º Módulo 1 39

Agenciamento de Viagem Tarde 1º Módulo 1 40

Agenciamento de Viagem Tarde 3º Módulo 1 32

Edificações (Etim) Manhã 1ª Série 01 40

Ensino Médio Manhã 1ª Série 01 41

Ensino Médio Manhã 2ª Série 01 38

Ensino Médio Manhã 3ª Série 01 41

Administração Noite 1º Módulo 2 80

Eventos Noite 3º Módulo 1 32

Informática Noite 1º Módulo 2 81

Informática Noite 2º Módulo 1 39

Informática Noite 3º Módulo 2 56

Secretariado Noite 2º Módulo 1 38

Segurança do Trabalho Noite 1º Módulo 1 41

Segurança do Trabalho Noite 2º Módulo 1 39

Segurança do Trabalho Noite 3º Módulo 1 36

Logística Tarde 1º Módulo 01 30

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração Tarde 1º Módulo 1 40

Administração Tarde 2º Módulo 1 38

Administração Tarde 3º Módulo 1 28

Desenhista de Construção Civil (CAD) - QB Noite 1º Módulo 1 10

Administração Empresarial - EAD Manh? 1º Módulo 1 40



Administração Tarde 1º Módulo 1 40

Administração Noite 1º Módulo 1 40

Contabilidade Noite 1º Módulo 1 40

Design de Interiores Noite 1º Módulo 1 40

Informática Manh? 1º Módulo 1 40

Informática Noite 1º Módulo 1 40

Informática para Internet Tarde 1º Módulo 1 40

Informática Tarde 1º Módulo 1 40

Logística Tarde 1º Módulo 1 40

Mecânica - Projetos Noite 1º Módulo 1 40

Secretariado Noite 1º Módulo 1 40

Segurança do Trabalho Noite 1º Módulo 1 40

Contabilidade Noite 2º Módulo 1 36

Desenhista de Construção Civil (CAD) - QB Manh? 2º Módulo 1 37

Desenhista de Construção Civil (CAD) - QB Noite 2º Módulo 1 40

Informática Manh? 2º Módulo 1 35

Informática Tarde 2º Módulo 1 40

Administração Empresarial - EAD Manh? 2º Módulo 1 40

Administração Noite 2º Módulo 1 37

Agenciamento de Viagem Tarde 2º Módulo 1 38

Contabilidade Tarde 2º Módulo 1 37

Design de Interiores Noite 2º Módulo 1 37

Gestão de Pequenas Empresas - EAD Manh? 2º Módulo 1 40

Informática Noite 2º Módulo 1 37

Informática para Internet Tarde 2º Módulo 1 32

Logística Tarde 2º Módulo 1 39

Mecânica - Projetos Noite 2º Módulo 1 39

Mecânica - Projetos Tarde 2º Módulo 1 33

Secretariado Noite 2º Módulo 1 34

Segurança do Trabalho Noite 2º Módulo 1 36

Contabilidade Noite 3º Módulo 1 24

Administração Noite 3º Módulo 1 26

Desenhista de Construção Civil (CAD) - QB Noite 3º Módulo 1 29

Design de Interiores Noite 3º Módulo 1 28

Informática Manh? 3º Módulo 1 24

Informática Noite 3º Módulo 1 22

Informática para Internet Tarde 3º Módulo 1 38

Informática Tarde 3º Módulo 1 22

Logística Tarde 3º Módulo 1 24

Mecânica - Projetos Noite 3º Módulo 1 39

Mecânica - Projetos Tarde 3º Módulo 1 20

Secretariado Noite 3º Módulo 1 33

Secretariado Tarde 3º Módulo 1 20

Segurança do Trabalho Noite 3º Módulo 1 29

Ensino Médio Manh? 1ª Série 5 200

Ensino Médio Manh? 2ª Série 5 200

Ensino Médio Manh? 3ª Série 5 200

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: Sorocaba - EE Prof. Joaquim Izidoro Marins

Parcerias: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Obs.: Organização Curricular aprovada para os cursos: Administração (VENCE), Técnico em Administração, Informática e 
Logística, ministrados nessa escola não estão citados nos itens abaixo, para o semestre em curso.

Coord.: Professora Thaisa Costa Virgilio Takahashi



Habilitações associadas: 

Localização: Aracoiaba da Serra - CIE Osmar Giacomelli

Parcerias: Prefeitura Municipal de Aracoiaba da Serra

OBS: A MATRIZ CURRICULAR APROVADA PARA O CURSO ADMINISTRAÇÃO MINISTRADO NESSA ESCOLA NÃO ESTÁ 
CITADO NOS ITENS ABAIXO, PARA O SEMESTRE EM CURSO.

Obs. da ETEC Fernando Prestes: A MATRIZ CURRICULAR APROVADA PARA O CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
MINISTRADO NESTA ESCOLA DADA PELA PORTARIA CETEC 733, DE 10-9-2015, doe 11-9-2015, NÃO LISTADA ENTRE 
OS ABAIXO CITADOS.

Coord.: Benedita Maria Faria

Habilitações associadas: 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Reduzir em 50% o número de alunos com menções insatisfatórias

Resultado: Redução de 46%

Justificativa: Do ano de 2016 até 2017, a redução foi de aproximadamente 46% em relação ao ano base

Meta: Separar até 50% dos Resíduos Sólidos da Unidade Escolar

Resultado: excluída

Justificativa: Não consigo tirar

Meta: Prestar serviço a comunidade através da confecção do IRRF gratuito - 10% a cada ano

Resultado: Projeto realizado e superou a meta pois houve crescimento de 61%

Justificativa: No período determinado, atendemos 150 pessoas para elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e 
esclarecimentos de dúvidas.
Considerando que no ano anterior elaboramos noventa e duas declarações de Imposto de Renda, o crescimento foi de 
61%, bem superior a meta estabelecida.

Meta:
Coordenar na diminuição de 50% da Evasão Escolar nos Cursos Técnicos de: Informática, Contabilidade e 
Secretariado do período noturno.

Resultado: Redução parcial da Evasão Escolar dos cursos mencionados

Justificativa: Com a implementação de ações houve redução de 30% na diminuição da Evasão dos cursos citados

Meta:
Integração da Comunidade Escolar , promovendo desenvolvimento social e cultural, com a finalidade de 
conscientizar 80% do público alvo.

Resultado: Meta cumprida

Justificativa: Com as diversas atividades implementadas, conseguimos a integração da Comunidade Escolar conscientizando 80% do 
público alvo, num total de 1.500 alunos aproximadamente

Meta: Organizar ações relacionadas ao Centro de Memória da Etec Fernando Prestes em 50%

Resultado: Meta cumprida

Justificativa: Através de Projeto aprovado pelo Centro Paula Souza, os Professores Ivani Torres Braghetti e Tiago Moreto Santos, 
realizaram atividades de revitalização do Centro de Memória, com implementação das seguintes ações: acessível aos 
alunos e professores, criação de ambiente ideal para manuseio dos documentos, localização livro iconográficos referente 
a vários cursos e de objetos existentes no acervo, catalogação de livros registros, etc. num total de 400 pessoas entre 
alunos e professores.

Meta:
Acompanhar em 100% os casos de Progressões Parciais em parceria com CP (Coordenação Pedagógica) e 
SA (Secretaria Acadêmica), dos três períodos.

Resultado: Meta cumprida

Justificativa: Considerando os dados das Progressões Parciais de 2015 onde tínhamos 235 alunos em PPs, já em 2016 tivemos 168 
casos e em 2017, 141, representando redução de 40% nos casos de redução de PPs tendo em vista as atividades 
constantes nos projetos de OE e CP.
As Progressões Parciais são entregues nos Conselhos Finais à Coordenação Pedagógica que cataloga todas e repassa à 
Orientação Educacional que por sua vez, providencia cópia e a sua entrega ao aluno de forma individualizada e 
orientatória em relação as atividades a serem desenvolvidas
As PPs originais ficam arquivadas na Secretaria Acadêmica, local onde os professores anotarão o resultado da 
aprendizagem do aluno. Os Coordenadores acompanham os processos de aprendizagem emitindo alertas em relação aos 
prazos finais para cumprimento das Progressões, principalmente os alunos das séries finais. Esses procedimentos são 
adotados tanto na Etec Sede como nas Descentralizadas de Araçoiaba da Serra e Joaquim Izidoro Marins.

Meta: Aumentar em 10% o número de licenças para uso de softwares específicos dos cursos.

Resultado: Meta cumprida



Justificativa: As licenças para uso de softwares específicos dos cursos foram ampliadas em 10%. Os alunos de Informática todos 
utilizam o Office 365 da parceria existente entre o Centro Paula Souza e a Microsoft, além de softwares específicos 
utilizados nas aulas.

Meta: Acompanhar 100% das atividades da Recuperação Contínua

Resultado: Meta cumprida

Justificativa: Acompanhamentos:
Aplicação de exercícios de sondagem, como: trabalhos em grupo, tarefas, averiguação de cadernos, ou ainda, baixa-
estima, problemas familiares, etc. Detectadas as situações-problema, o professor e ou a Orientadora Educacional entrou 
em contato com a Coordenadora Pedagógica que, juntamente com professor e aluno, propuseram várias atividades como 
aulas no contra turno, ou logo após o horário normal; ou ainda, o Coordenador Pedagógico conversou com a família que 
poderá direcioná-los a profissionais específicos (assistente social, psicólogos, entre outros). 
Aulas de revisão e aulas adicionais.
Atividades e pesquisas.
Exercícios e trabalhos extras.
Revisão – exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente.
Incentivo, reconhecimento e motivação à participação,
Envolvimento dos familiares.
Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, etc.
A metodologia aplicada também na Etec foi o contato com os docentes após o Conselho Intermediário do 1º semestre e 
2º semestre para que eles identificassem através da Planilha de Acompanhamento Individual gerada automaticamente 
pelo Sistema NSA. Após o término dos Conselhos. Dessa forma, foi realizado a orientação individualmente de cada aluno 
em relação ao seu desempenho propondo ações que o auxiliaram o processo de aprendizagem. A ficha de 
acompanhamento foi analisada pelo Coordenador de Curso, Orientador Educacional e Coordenador Pedagógico

SITUAÇÕES-PROBLEMA

SITUAÇÕES PROBLEMA

Na avaliação realizada detectamos algumas dificuldades tanto na Etec Sede e nas duas 

descentralizadas, como:

Número de alunos e curso aumentou significativamente nos últimos 
anos. Estamos atualmente com 2.113 alunos. 

Necessidade de capacitação na área de gestão para funcionários administrativos.

Os laboratórios precisam de atualização (manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura 

física, nas máquinas e equipamentos) constante em virtude da demanda e dos avanços 

tecnológicos.

A equipe de gestão se preocupa com a participação dos pais nas reuniões e eventos da 

escola, pois o percentual está aquém do esperado. A evasão dos alunos dos cursos técnicos 

também é alvo de grande esforço de toda a equipe pedagógica, na busca de identificar 

efetivamente os problemas que levam o aluno a abandonar o curso. Os motivos são os mais 

variados , alguns exemplos: a conquista de uma vagade emprego, a perda do emprego, 

mudanças no turno do trabalho, dificuldades como os filhos (não tem onde deixá-los), 

dificuldades em acompanhar as aulas(falta de pré-requisito), opção de fazer a faculdade ao 

invés do curso técnico, transporte ineficiente, distância da Etec. 

Operacionalização da empresa escola.

O quadro administrativo e operacional está insuficiente às necessidades, visto que o número 

de alunos e cursos aumentou significativamente nos últimos anos. Os indicadores e os dados 

do WebSai estão sendo analisados por pormenorizadamente para que no segundoo 

semestre de 2018 possamos implementar várias ações visando melhorar o desempenho da 

escola, contribuindo para alcançar os objetivos e cumprir satisfatoriamente sua missão.



METAS

Meta: Organizar ações relacionadas ao Centro de Memória da Etec Fernando Prestes em 50%

Duração: 2 Anos 

Descrição: Realizar pesquisas documental no Centro de Memória ou nos espaços da Etec Fernando 

Prestes, localizando currículos, planos de curso, equipamentos, plantas de laboratórios, 

fotografias, para identificar  o perfil do público da escola nos Cursos de Secretariado, a fim de 

produzir um catálogo de objetos do patrimônio cultural e tecnológico da educação profissional 

da unidade escolar,

Meta:
Acompanhar em 100% a eficiência escolar, visando igualdade de condições de acesso e permanência nos 
cursos oferecidos, além da busca constante da qualidade de ensino.

Duração: 1 Ano 

Descrição: Buscar reduzir em 50% da dos seguintes cursos, período noturno:1º módulo do curso Técnico 

em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º módulo do curso Técnico em 

Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico em Administração (JIM), nos 1º e 2º 

semestres letivos de 2018.

 Também, na semana Paulo Freire, serão desenvolvidas várias atividades que irão explorar a 

construção do conhecimento de forma diversificada e contextualizada com a realização de 

propostas de ensino aprendizagem que visarão o desenvolvimento da criatividade, organização, 

trabalho em equipe, senso crítico além de habilidades e competências pessoais e profissionais 

para 100% do Ensino Médio e Médio Integrado.

Meta:
Acompanhar em 100% a eficiência escolar, visando igualdade de condições de acesso e permanência nos 
cursos oferecidos, além da busca constante da qualidade de ensino.

Duração: 1 Ano 

Descrição: Conscientizar 60% dos pais de que terão novas oportunidades de encontrar os 
professores criando compromisso entre família e escola, mostrando que a 
aprendizagem só acontece se a escola, aluno e família trabalarem juntos.

PROJETOS 2018

O grupo de Gestão reunido definiu os diversos projetos que serão desenvolvidos, os quais estão inseridos no Projeto 
2018 e Projetos Futuros (revistos anualmente, porém de característica perene ).

Em cada um estão definidas as metodologias a serem aplicadas, os objetivos, o cronograma e os resultados 
esperados, objetivando o desenvolvimento pleno dos corpos docentes e discentes desta Unidade Escolar. 

Projeto: FILOSOFIA POLÍTICA - CIDADANIA NA PRÁTICA - 2018

Responsável
(eis):

Edilson Ramos de Lima 

Data de 
Início:

01/04/2018

Data Final: 31/10/2018

Descrição: RESUMO

O projeto tem como base a análise e discussão acerca do papel da política no cotidiano. Discutir e 
refletir a forma de como a política está inserida em nossas vidas e não somente relacionar política 
com “políticos e a politicagem”.

Após discussão sobre os textos analisados, apresentação e debate dos grupos envolvidos e, como 
forma de praticidade do pleno exercício da cidadania, visita ao Cartório Eleitoral e cadastramento 
dos alunos como eleitores da cidade de Sorocaba/SP.   

JUSTIFICATIVA

Tal preocupação se faz necessária, pois pretendemos formar alunos críticos e consciente da 
política, tanto local como nacional. O projeto inicia uma conscientização sobre o papel da escola na 
construção de cidadãos assumindo a responsabilidade de fazer acontecer realmente a cidadania. 



Dessa forma, é possível ensinar e buscar formas de participação social que ajudem na construção 
de uma sociedade melhor, constituída de pessoas ativas, conscientes de seus deveres e 
comprometidas com a conquista dos direitos humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Restaurar as instituições derrubando os muros da descrença, da desmotivação e da indiferença, 
reedificando o ânimo, a esperança e o entusiasmo tão necessário a uma sociedade desenvolvida, 
justa, livre e solidaria. Somente o cidadão apto para discernir o seu papel junto à sociedade irá 
comprometer-se com as causas e os fins comuns. ]

METODOLOGIA

Desenvolver debates nas aulas teóricas e colocar em prática o vivenciado. 
Recursos tecnológicos, qual seja, computadores para acesso a pesquisas, espaço físico para 
debates e teatro para apresentação das peças teatrais elaboradas.

CRONOGRAMA

Mês: abril/maio pesquisa e debates com os temas proposto.
Maio: Visita ao Cartório Eleitoral para que os alunos possam ser cadastrados como eleitores.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua considerando os resultados esperado descrito abaixo.  

RESULTADOS ESPERADOS

A escola deve alfabetizar politicamente, construir cidadãos, dar noção de justiça, conscientizar o 
estudante da importância do seu papel na sociedade, como agente de direitos e deveres. Somente 
o conhecimento, a informação podem ser instrumentos para o indivíduo galgar o acesso da 
ingenuidade para a consciência crítica. 

Prof. Edilson 
Ramos de Lima (filosofia).

Metas associadas: 

Projeto: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018

Responsável
(eis):

ACIDALIA CAMPOS MORETTI

Data de 
Início:

01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição: PROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018 

Unidade: Etec Fernando Prestes
Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022

Resumo do projeto
A ETEC “Fernando Prestes”, atualmente, oferece a comunidade os cursos técnicos 
concomitantes e/ou subsequentes de Administração, Agenciamento de Viagem, 
Contabilidade, Design de Interiores, Finanças, Logística e Secretariado. Também 
oferece os técnicos integrados ao Ensino Médio em Edificações, Eventos, Informática e 
Informática para Internet, bem como o Ensino Médio regular. Mantém classes 
descentralizadas que funcionam em parceria com uma escola da rede estadual de 
Sorocaba (E.E. Prof. Joaquim Izidoro Marins), onde funcionam o VENCE e os cursos 
técnicos em Logística, Informática e em Administração e no município de Araçoiaba da 
Serra com o curso Técnico em Administração (CIE Osmar Giacomelli). Conta com 
aproximadamente 2300 alunos matriculados, oriundos majoritariamente de escolas 
públicas e possui em seu quadro efetivo 150 docentes e 15 coordenadores de curso. 
Diante desse cenário, esse projeto apresenta as ações que serão desenvolvidas pela 
Coordenação Pedagógica em 2018. Especificamente, objetiva mostrar como 
buscaremos reduzir em 50% a perda escolar dos seguintes cursos: período noturno:1º 
módulo do curso Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em 
Informática, 2º módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do 
curso Técnico em Administração (JIM), nos 1º e 2º semestres letivos de 2018, orientar 
os docentes no cumprimento de suas atribuições e das metas inerentes ao PPG 2018-
2022. Para tanto, serão realizadas múltiplas ações, tais quais o acompanhamento e a 
orientação periódica de docentes, atendimento as classes descentralizadas, análise de 
planilhas de monitoramento, parcerias com empresas, eventos, dentre outros 
direcionadas a qualificação continuada dos docentes, coordenadores de curso, ao 
aprimoramento das ações organizacionais e a legitimação do coordenador como 
formador. Com isso, procuramos contribuir para o desenvolvimento de um ensino de 
qualidade, na sede e nas duas classes descentralizadas e para o aprimoramento do 
processo de ensino aprendizagem. 



Objetivos

GERAL

Buscar reduzir em 50% da dos seguintes cursos, período noturno:1º módulo do 

curso Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º 

módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico 

em Administração (JIM), nos 1º e 2º semestres letivos de 2018.

 O presente projeto está vinculado à META PPG- 2018-2022:

Acompanhar em 100% a eficiência escolar, visando igualdade de condições de 

acesso e permanência nos cursos oferecidos, além da busca constante da qualidade 

de ensino.

 ESPECÍFICOS

Ø Orientar em 100% o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento 

anual, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas.

Ø Orientar os docentes quanto à importância do uso de práticas pedagógicas e 

instrumentos de avaliação diversificados. 

Ø Realizar reuniões direcionadas à orientação quanto ao preenchimento e verificação 

dos registros acadêmicos e orientação a respeito de Diários de Classe, PTD e 

demais documentos.

Ø Acompanhar o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem atuando 

junto à Orientação Educacional e ao corpo docente com vistas a propiciar melhorias 

contínuas nos indicadores de desempenho e garantir o cumprimento do PPP.

Ø Acompanhar a aplicação e a análise dos resultados de avaliações diagnósticas de 

Língua Portuguesa e Matemática, direcionadas a todos os alunos dos primeiros anos 

dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ingressantes, visando o 

desenvolvimento de ações de recuperação contínua e perda. 

Ø Participar dos Conselhos de Classe e reuniões de curso de modo que estes eventos 

venham a fornecer dados e informações relevantes para o aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ø Auxiliar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento anual, 

propondo alternativas metodológicas e didáticas com base no PPP e no PPG. 

Ø Aprimorar as ações desenvolvidas em 2017, participar e auxiliar a execução de 

eventos internos e externos que venham a divulgar a unidade escolar e fomentar a 

participação dos alunos.

Justificativa
A coordenação pedagógica tem a função de articular diferentes demandas, auxiliar e acompanhar o 

cumprimento do PPP e do PPG, mediar conflitos, estabelecer parcerias, de modo que todos os membros da 
comunidade escolar sejam direcionados e motivados a atingir objetivos e metas semelhantes.
Nesse ano, embora esse projeto envolva múltiplos objetivos, a meta principal é a redução da evasão escolar, problema 
crônico e preocupante que atinge não só o Centro Paula Souza, mas grande parte das escolas brasileiras. 
Embora cada escola tenha suas particularidades, fragilidades e potências, a evasão escolar é causada por múltiplos 
fatores, internos à escola, como professores despreparados, falta de material didático, metodologias inadequadas, e 
externos, como a necessidade de o aluno trabalhar para garantir o seu sustento ou prover o sustento familiar; distância 
da escola; o desinteresse do próprio estudante; gravidez, entre tantos outros motivos peculiares.
No caso da ETEC Fernando Prestes, segundo dados da BDCETEC, referentes ao Vestibulinho para o 2º semestre letivo 
de 2017, verifica-se que grande parte dos alunos ingressantes, cerca de 83%, buscam uma oportunidade no mercado 
de trabalho ou aperfeiçoamento dentro da sua área de habilitação escolhida e são provenientes da cidade de Sorocaba. 
Além disso, de acordo com o WebSAI 2016, de 1268 participantes discentes, 74% relatam que os professores dominam 



os conteúdos que lecionam, relacionam o conteúdo das disciplinas com os temas gerais e situações do cotidiano, 
buscam conhecer e aproveitar os conhecimentos e habilidades que os alunos apresentam de sua trajetória profissional. 
Entretanto, mesmo diante desse cenário que envolve constatações relativas aos desejos dos estudantes e constatações 
técnicas relativas ao trabalho dos docentes dessa unidade, informações obtidas através de Atas dos Conselhos de 
Classe Intermediários e Finais demonstram a existência de cursos que apresentaram índices de evasão significativos, 
os quais merecem atenção de toda equipe gestora da unidade. São eles: Técnicos em Administração (tarde e noite), 
Contabilidade (noite), Design de Interiores (noite), Edificações (noite), Informática (noite), Segurança do Trabalho (noite) 
e Administração e Logística (noite - CD - JIM).
Verificou-se que essa evasão é evidenciada em módulos específicos. Logo, segue estudo das turmas em relação ao 1º 
semestre letivo de 2017, sendo que as que apresentaram índice igual ou superior a 20% nos módulos serão alvo de 
acompanhamento e objeto do presente projeto para o ano letivo de 2018.
Tabela 1: link
Tabelas de acompanhamento por turma e módulo referente ao 1° semestre letivo de 2017

• Administração - Tarde
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
33 matriculados % de perda comparativa
18
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
36 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
32 matriculados % de perda comparativa
11
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
30 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
28 matriculados % de perda comparativa
7

• Administração - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
30 matriculados % de perda comparativa
25
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
35 matriculados % de perda comparativa
13
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
35 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
33 matriculados % de perda comparativa
6

• Contabilidade - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
40 matriculados % de perda comparativa
0
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
33 matriculados % de perda comparativa
18
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
29 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
25 matriculados % de perda comparativa
14

• Design de Interiores - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo



2º Semestre/2017
35 matriculados % de perda comparativa
13
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
36 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
31 matriculados % de perda comparativa
14
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
33 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
28 matriculados % de perda comparativa
15
• Edificações - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
38 matriculados % de perda comparativa
5
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
40 matriculados % de perda comparativa
0
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
33 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
27 matriculados % de perda comparativa
18

• Informática - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
28 matriculados % de perda comparativa
30
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
36 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
30 matriculados % de perda comparativa
17
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
31 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
29 matriculados % de perda comparativa
6

• Segurança do Trabalho - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º Semestre/2017
40 matriculados % de perda comparativa
0
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 3º módulo
2º Semestre/2017
31 matriculados % de perda comparativa
23
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
30 matriculados Saída - 3º módulo
1º Semestre/2017
28 matriculados % de perda comparativa
7



• Administração - JIM - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º semestre/2017
33 matriculados % de perda comparativa
18
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
36 matriculados Entrada - 3º módulo
2º semestre/2017
27 matriculados % de perda comparativa
25
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
29 matriculados Saída - 3º módulo
1º semestre/2017
28 matriculados % de perda comparativa
3

• Logística - JIM - Noite
1º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 2º módulo
2º semestre/2017
38 matriculados % de perda comparativa
5
2º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
40 matriculados Entrada - 3º módulo
2º semestre/2017
34 matriculados % de perda comparativa
15
3º módulo
(1º semestre 2017) Entrada
1º semestre/2017
37 matriculados Saída - 3º módulo
1º semestre/2017
36 matriculados % de perda comparativa
3

Através dos dados apresentados, observa-se que os cursos abaixo relacionados serão alvo de 
estudo e acompanhamento, nos módulos em que apresentaram evasão igual ou superior a 20%. 
Tabela 2: link 
Tabela referente à perda real por curso referente ao 1º semestre letivo de 2017 e acompanhamento 
durante o 1° e 2º semestre letivo de 2018

Curso Período Módulo % Perda
Técnico em Administração Noite 1º 25
Técnico em Informática Noite 1º 30
Técnico em Segurança do Trabalho Noite 2º 23
Técnico em Administração - JIM Noite 2º 25

Tendo em vista esse cenário é importante salientar que nos dois semestres letivos de 2017, 
realizou-se uma pesquisa de satisfação interna junto aos discentes. Como resultado pode-se 
observar: a existência de dificuldades de aprendizagem, decorrentes de falta de tempo (parte dos 
discentes trabalham e estudam); relatos referentes ao uso de material didático desatualizado e às 
práticas pedagógicas ultrapassadas; problemas de relação entre discentes e docentes; ausências 
frequentes de professores; a falta de oportunidade no mercado de trabalho; problemas particulares 
e de saúde e o desemprego. 
Com base nesse diagnóstico, ainda no decorrer de 2017, algumas medidas foram tomadas 
visando, especialmente, aprimorar o olhar dos docentes para seus alunos e promover alterações 
didáticas e metodológicas no desenvolvimento de processos de ensino aprendizagem. Com isto, 
buscou-se reduzir a evasão, tendo em vista que, por meio da aula, o docente organiza o modo que 
apresenta e desenvolve os conteúdos, para que competências e habilidades sejam adquiridas. O 
trabalho docente é primordial para que os estudantes sejam preparados para viver em sociedade e 
se tornem cidadãos ativos, reflexivos, críticos e participativos na sociedade em que vivem.
Em 2018, tais ações continuarão sendo realizadas, bem como atividades de planejamento, auxílio 
à docência, avaliações e, principalmente, atenção ao processo de recuperação contínua. Será 
proposto, também, capacitação aos docentes sobre o registro da Recuperação Contínua nos PTDs 
(Plano de Trabalho Docente) e Diários de Classe através do sistema NSA).

Metodologia

METODOLOGIA



             A unidade escolar é um local dinâmico com particularidades/necessidades 

diversificadas. É um local em que todo o processo de aprendizagem deve ser 

continuamente documentado e relatado para que se tenha um histórico possível de 

ser acessado. Neste ínterim, o acompanhamento individual de estudantes e 

docentes, em casos específicos, é necessário e o trabalho junto a orientação 

educacional, coordenação de curso e secretaria acadêmica auxiliarão e farão com 

que a vida escolar se torne mais agradável e o que a grande maioria dos discentes 

consiga obter desempenho compatível com as bases tecnológicas exigidas.

              Para atingir nossos objetivos, metodologicamente, ações específicas serão 

realizadas. São elas:

RECEPCIONAR OS ALUNOS NA 1ª SEMANA

No primeiro dia de aula haverá uma “Aula inaugural” na qual a Coordenação 

Pedagógica e a Orientação Educacional trabalharão em parceria com os 

coordenadores visando apresentar e explicar aos estudantes a dinâmica da escola e 

as potencialidades e percursos de cada um dos cursos. Durante essa semana os 

docentes de todos os cursos técnicos da unidade deverão aplicar as avaliações 

diagnósticas de conhecimento de base comum (Matemática e Língua Portuguesa), 

disciplinas essas essenciais para o desenvolvimento de aprendizagem. Após o 

diagnóstico os coordenadores de cada curso poderão verificar os déficits de cada 

turma e propor planos de ação para lidar com as dificuldades reconhecidas. Essa 

metodologia será aplicada pela terceira vez na unidade.

 TRABALHAR AS LACUNAS/ DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Para se desenvolver o processo de ensino aprendizagem é necessário identificar as 

contribuições da atuação dos coordenadores para que, juntamente com os docentes, 

possam objetivar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o 

desenvolvimento das capacidades de compreender, relacionar, utilizar e mediar 

conhecimentos. Além disso, é importante reconhecer os saberes que os estudantes 

adquiriram em sua trajetória escolar e humana para que a aprendizagem não seja 

apenas técnica, mas construída com bases solidas, possíveis de serem utilizados 

em diferentes situações de vida. Para tanto, serão aplicadas avaliações diagnósticas 

no início do semestre letivo, as quais subsidiarão recuperações contínuas durante 

todo o período. Serão propostas também capacitações direcionadas aos docentes 

que versarão sobre modos de se registrar a recuperação contínua nos PTDs (Plano 

de Trabalho Docente) e nos Diários de Classe através do sistema NSA.

 ORGANIZAR REUNIÕES PEDAGÓGICAS E DE CURSO PARA TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS

Nas reuniões, continuarão sendo realizadas atividades de planejamento, auxílio à 

docência, avaliações e recuperação contínua. Vale lembrar que essa metodologia já 

é aplicada a todos os cursos. 

 AUXILIAR NA PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM EMPRESAS, EM CONEXÃO 

COM A ATA E OS COORDENADORES DE CURSO

O conhecimento do mercado de trabalho interfere na empregabilidade. 

Consequentemente, serão desenvolvidos projetos educativos direcionados a tal 



finalidade para que os futuros técnicos conheçam cases de sucesso. Serão 

realizadas mesas redondas, visitas técnicas, participação em feiras técnicas, bate-

papos informais e palestras com profissionais atuantes nas empresas da região, bem 

como semanas especiais, tais quais: Semana de Gestão, Informática e 

Infraestrutura, nas quais os egressos comentam sobre os seus TCCs e sua vida pós 

ETEC. 

 PROMOVER E MONITORAR ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA

Quanto à recuperação contínua serão coordenados esforços para fazer com que 

todos avancem. O primeiro passo é diagnosticar, em detalhes, o que cada um sabe. 

Caso muitos tenham a(s) mesma(s) dificuldade(s), não devemos pensar duas vezes: 

é hora de retomar esse(s) conteúdo(s) de um jeito novo, pois a aula original 

provavelmente foi ineficaz. Se os problemas são diferentes, o segredo também é 

apresentar a matéria de forma a proporcionar aos que precisam a construção de 

outros caminhos. Uma boa estratégia, garantem os especialistas, é iniciar ou 

intensificar o trabalho em grupos.

A recuperação contínua então é composta por um conjunto de estratégias 

elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que 

não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como 

foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação de notas.

Estratégias sugeridas são:

· Aulas de revisão e aulas adicionais.

· Atividades e pesquisas.

· Exercícios e trabalhos extras.

· Revisão – exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram 

abordados anteriormente.

· Incentivo, reconhecimento e motivação à participação,

· Envolvimento dos familiares.

· Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, 

organização acadêmica, etc.

          Além das ações acima mencionadas, as atribuições constantes na deliberação 

20 de 16 de julho de 2015, como coordenar e acompanhar as atividades 

relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem, auxiliar na preparação dos 

docentes, acompanhar a avaliação discente, participar da (re)construção, 

implementação, execução, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-

Pedagógico em consonância com uma análise contínua de indicadores de 

desempenho de gestão pedagógica e perda escolar serão cumpridas durante o ano 

letivo de 2018. Ressalta-se também que as mesmas não constarão do cronograma 

de atividades, por serem rotina da Coordenação Pedagógica.

Resultado esperado

· Buscar reduzir em 50% da dos seguintes cursos, período noturno:1º módulo do 

curso Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º 

módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico 

em Administração (JIM), nos 1º e 2º semestres letivos de 2018.



· Orientar em 100% o corpo docente na elaboração e implementação do 

planejamento anual, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões 

coletivas.

· Acompanhar em 100% os trabalhos desenvolvidos pelos docentes nas classes 

descentralizadas (ETEC Prof. Joaquim Izidoro Martins e ETEC Osmar Giacomelli/ 

Araçoiaba).

Equipe do projeto

ACIDALIA CAMPOS MORETTI - Carga horária 
semanal 2018

Horas-aula 2

Hora atividade (30% das horas-aula) 0

Hora atividade específica do presente projeto 38

Total Semanal 40

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 180

Metas associadas 
Metas da unidade 
Celebrar tempo de serviço à Sociedade Sorocabana

Metas do Centro Paula Souza 

Recursos necessários 

Recurso Fonte do 
Recurso Valor estimado 

Soma dos recursos R$ 0,00 
Atividades

Atividades Data inicial Data final 
Realizar reuniões de Curso e 
Pedagógicas 05/02/2018 05/02/2018
Organizar projetos 
interdisciplinares para habilitações 
modulares e integradas 

06/02/2018 14/02/2018

Recepcionar os alunos na 1ª 
semana, esclarecendo os objetivos 
de cada Curso 

15/02/2018 28/02/2018

Acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelos docentes 
relativo as lacunas de 
aprendizagem nas primeiras 
semanas de aula de cada semestre 
letivo 

05/03/2018 09/03/2018

Acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelos docentes 
relativo as lacunas de 
aprendizagem nas primeiras 
semanas de aula de cada semestre 
letivo 

05/03/2018 09/03/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao Curso 
para o desenvolvimento das 
competências previstas em parceria 
com a OE 

14/03/2018 14/03/2018

Realizar reuniões com professores 
buscando feedback do andamento 
dos Cursos em parceria com os 
Coordenadores de Curso 

22/03/2018 23/03/2018

Acompanhar os PTDs junto aos 
Coordenadores de Curso 10/03/2018 25/03/2018
Analisar os resultados dos 
Conselhos Intermediários através 
de planilhas específicas 

02/05/2018 04/05/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao Curso 

19/05/2018 19/05/2018



para o desenvolvimento das 
competências previstas em parceria 
oma OE 
Realizar reuniões de Curso e 
Pedagógicas 19/05/2018 19/05/2018
Realizar eventos internos e 
externos com a participação de 
alunos e comunidade escolar em 
parceria com a Ata, OE e 
Coordenadores de Curso 

23/06/2018 23/06/2018

Preparação de relatório referente 
aoo 1º semestre letivo 25/06/2018 02/07/2018
Análise Parcial dos dados da 
Planilha de Monitoramento 10/07/2018 13/07/2018
Preparação das atividades para 
recepção aos alunos e avaliações 
diagnósticas 

16/07/2018 20/07/2018

Organizar projetos 
interdisciplinares para habilitações 
técnicas modulares e integradas em 
parceria com a OE 

24/07/2018 28/07/2018

Recepcionar os alunos na 1ª 
semana, esclarecendo os objetivos 
de cada Curso 

23/07/2018 06/08/2018

Acompanhar os PTDs junto aos 
Coordenadores de Curso 23/07/2018 07/08/2018
Trabalhar as lacunas de 
aprendizagem nas primeiras 
semanas de aulas de cada semestre 
letivo em parceria com a OE 

06/08/2018 10/08/2018

Realizar reuniões com professores 
buscando feedback do andamento 
do Curso 

27/08/2018 27/08/2018

Análise dos resultados dos 
Conselhos Intermediários através 
de planilhas específicas 

08/10/2018 11/10/2018

Promover palestras motivacionais 
voltadas à empregabilidade com ex-
alunos e profissionais da área em 
conjunto com a ATA, OE e 
Coordenadores de Curso 

08/10/2018 11/10/2018

Elaborar pauta da reunião 
pedagógica e análise dos 
Indicadores 

03/12/2018 07/12/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao Curso 
para o desenvolvimento das 
competências previstas em parceria 
oma OE 

08/12/2018 08/12/2018

Realizar reuniões com cada um dos 
Coordenadores de Curso com o 
intuito de avaliar o ano letivo de 
2018 

10/12/2018 18/12/2018

Preparação do relatório referente 
ao 2º semestre/2018 19/12/2018 31/12/2018

Pareceres

Parecer - Diretor
Emitido por Carlos Marcelo Conti Cruz em 20/12/2017 03:41:28 
O presente projeto se solidifica nos fundamentos do Projeto Político Pedagógico da 
unidade escolar, com os devidos ajustes para o ano de 2018, bem como, no Plano 
Plurianual de Gestão, combinando objetivos e metas dos mesmos, enfatizando ainda o 
uso das " Tics ", no desenvolvimento dos saberes e da cidadania do educando 
pertinentes a formação profissional.

Parecer - Coordenador Pedagógico
Emitido por Acid��lia Campos Moretti em 20/12/2017 02:50:03 
Sem comentários

Parecer - Coordenador de Projetos
Emitido por Silvia Maria Coelho Mota em 02/02/2018 05:31:09 

Parecer – Projeto CP – Etec Fernando Prestes – Regional Sorocaba

O projeto de Coordenação Pedagógica da Professora Acidália Campos Moretti, para a 
Etec Fernando Prestes, código 016, atende as diretrizes emanadas pela Cetec, 
conforme o Ofício No. 34/2017 - GSE/Geped e Subsídios para elaboração de Projetos 
2018. O projeto se propõe a dar continuidade ao trabalho realizado em 2017, com foco 
na orientação aos docentes na elaboração do planejamento anual, na utilização de 
práticas e instrumentos de avaliação diversificados, análise de indicadores e outras 
ações, a fim de combater a evasão na unidade e CD. As atividades informadas seguem 



as orientações da Cetec e estão de acordo com a função. Contempla a meta de 
redução da evasão em 50% para os cursos com índice maior que 20%, no caso Técnico 
em Administração (1º módulo), Técnico em Informática (1º módulo), Técnico em 
Segurança do Trabalho (2º módulo), Técnico em Administração (1º módulo – CD – E.E. 
Joaquim Izidoro Marins), nos 1º e 2º Semestres de 2018. 
As devolutivas encaminhadas pela regional para a unidade escolar foram analisadas 
pela Coordenação Pedagógica, que apresentou pontos relevantes a serem trabalhados, 
para a redução das perdas. Assim, o projeto 2017 finalizou com alcance de 64% da 
meta para o curso de Contabilidade (2º módulo); 39% para o curso de Informática (2º 
módulo) e 96% da meta no curso de Segurança do Trabalho (2º módulo). Quanto às 
atividades programadas, todas foram realizadas, conforme planejadas.
Na manifestação do Diretor, encaminhada via Ofício, ele destaca que, apesar de o 
trabalho da Coordenação Pedagógica não ter alcançado 100% da meta proposta em 
2017, a melhoria nos processos foi evidente e o desempenho da professora mostrou-se 
satisfatório, sendo necessário um realinhamento das ações para o ano de 2018. Por 
fim, mostrou-se favorável à Recondução da docente, pelo cumprimento integral de 
suas atribuições.
Recomenda-se o acompanhamento criterioso do projeto pela Direção, para que 
promova intervenções sempre que houver necessidade.
Considerando o acima exposto, manifesto-me favoravelmente a designação da 
Professora Acidália Campos Moretti, como Coordenadora de Projetos responsável pela 
Coordenação Pedagógica, da Etec Fernando Prestes, no ano de 2018.

Profa. Silvia Maria Coelho Mota
Supervisão Regional Sorocaba

Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 03/02/2018 15:38:04 
projeto aprovado

Metas associadas: 

Projeto: ORIENTAÇÃO E APOIO EDUCACIONAL

Responsável
(eis):

ELISANGELA MARQUES PEDROSO

Data de 
Início:

01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição: Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2018 

Unidade: Etec Fernando Prestes
Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022

Resumo do projeto
O Orientador Educacional dentro da unidade escolar busca junto ao Diretor, 
Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso auxiliar no desenvolvimento pessoal 
de cada discente, dando suporte a sua formação como cidadão, além de propor 
reflexão sobre valores morais, éticos e a resolução de conflitos.
Junto ao docente, esse profissional zela pelo processo de aprendizagem e formação dos 
discentes, por meio de auxílio direto ao docente na compreensão do comportamento e 
desempenho de cada indivíduo.
Visando auxiliar ao corpo docente e discente, para o ano letivo de 2018, as propostas 
inseridas no projeto de Orientação e Apoio Educacional tem como foco os cursos 
técnicos no período noturno e nos respectivos módulos, sendo eles, 1º módulo do 
curso Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º 
módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico em 
Administração (Classe descentralizada – E.E. Prof. Joaquim Izidoro Martins) nos 1º e 
2º semestres letivos de 2018.
As informações para a elaboração de propostas metodológicas indicadas para a busca 
da melhoria e do acompanhamento dos cursos citados e da escola como um todo 
foram coletados através das ATAS de Conselho Intermediário e Final do ano letivo de 
2017, além de sites de apoio do CPSCETEC.
A proposta de acolhimento aos discentes, através do acompanhamento de sua vida 
acadêmica, como frequência e menção, além de trabalhar lacunas de aprendizagem, 
práticas pedagógicas motivadoras, contato e acompanhamento com os discentes ao 
longo do período letivo, visando uma redução de 50% do índice de evasão nos cursos 
mencionados anteriormente, são ações propostas para que as metas e resultados 
sejam alcançados. A importância de um trabalho dinâmico, ativo, motivador e 
pedagógico pela equipe gestora, deverão ocorrer ao longo dos três módulos em que os 
cursos são ofertados e acompanhados, buscando com isso sempre a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem, fazendo com que esse se torne agende integrante, 
participativo, cidadão reflexivo e atuante. 

Objetivos
GERAL



· Reduzir em 50% os índices de perda, no período noturno, nos seguintes cursos/módulos: 1º 

módulo do curso Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º 

módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico em 

Administração (Classe descentralizada – E.E. Prof. Joaquim Izidoro Martins) nos 1º e 2º semestres 

letivos de 2018.

O presente projeto está vinculado à META PPG- 2018-2022

Acompanhar em 100% a eficiência escolar, visando igualdade de condições de acesso e 
permanência nos cursos oferecidos, além da busca constante da qualidade de ensino.

ESPECÍFICOS

• Acompanhar e promover um diálogo aberto junto aos discentes com baixo índice 
de frequência, buscando auxiliar na solução dos problemas e intensificando a 
relação escola-família;

• Desenvolver ações coletivas entre a Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica e o 
Grêmio Estudantil como estratégia para superação dos problemas pedagógicos, através da 
formação de grupos de estudos para auxílio aos discentes com dificuldades e a todos que 
busquem por melhoria no desempenho escolar, objetivando maior motivação e redução na 
evasão escolar;

• Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente 
e discente, visando melhorias na aprendizagem, redução das Progressões Parciais 
e sistematização no controle de frequência.

Justificativa

O Orientador Educacional é o mediador da escola. Ele é o elo entre docentes, pais e 
discentes, atuando para administrar diferentes pontos de vista que acontecem no ambiente escolar. 
Atua em todos os segmentos da escola, mas seu foco de trabalho é o discente, compreendendo 
suas dificuldades, analisando sua realidade para ajudá-lo no que for possível e necessário, 
buscando que esse participe do seu grupo ativa e efetivamente, apropriando-se de valores 
intelectual, físico, social, moral, ético, político e pedagógico. 

O trabalho conjunto do Orientador Educacional e docente promove o cuidado no processo de 
aprendizagem e formação do discente, por meio de auxílio na compreensão do comportamento do 
indivíduo e suas dificuldades. Ou seja, enquanto o docente preocupa-se em trabalhar as 
competências necessárias para o desenvolvimento das habilidades, o OE se preocupa com as 
influências que afetam a aprendizagem do aluno.

A Orientação Educacional atua diretamente na relação humana, apesar de conviver com 
dificuldades não só relacionadas à aprendizagem, a sua atuação não pode ser confundida com a 
de um profissional da área terapêutica do atendimento.

A atuação do OE só se faz efetiva dentro da escola, quando esse circula pelo espaço e 
convive com os discentes, muitas vezes sendo necessário ultrapassar os limites do muro da 
unidade escolar para a compreensão e auxílio a esse, entendendo sua realidade, ouvindo o que 
tem a dizer e abrindo o diálogo entre suas expectativas e o Projeto Político Pedagógico. 

As características dos discentes da Etec Fernando Prestes que buscam pelo Ensino Técnico 
são de 83% proveniente da cidade de Sorocaba e os demais 17% da região. Segundo dados do 
BDCETEC, no último Vestibulinho para o 2º Semestre letivo de 2017, dos 2384 inscritos, 1074 
ingressaram na escola, sendo 462 do sexo feminino (43%) e 612 do sexo masculino (57%), 
apresentando faixa etária de 16 a 65 anos, sendo o maior público entre 18 a 35 anos, que busca 
por uma oportunidade no mercado de trabalho ou aperfeiçoamento dentro da sua área de 
habilitação escolhida, sendo o caso de 30% dos discentes ingressantes. Segundo o WebSai 2016, 
dos 1268 participantes discentes, 74% relatam que os professores dominam os conteúdos que 
lecionam, relacionam o conteúdo das disciplinas com os temas gerais e situações do cotidiano, 
buscam conhecer e aproveitar os conhecimentos e habilidades que os alunos apresentam de sua 
trajetória profissional.

No entanto, informações obtidas através de ATA dos Conselhos de Classe Intermediário e Final 
de 2017, demonstram que os cursos Técnicos em Administração (tarde e noite), Contabilidade 
(noite), Design de Interiores (noite), Edificações (noite), Informática (noite), Segurança do Trabalho 
(noite) e Administração e Logística (noite – CD - JIM) apresentaram índices de perdas significativas 
durante os três módulos. 

Acredita-se que essa evasão se torne evidenciada em módulos específicos. Então, segue 
estudo das turmas em relação ao 1º semestre letivo de 2017. As que apresentarem índice igual ou 
superior a 20% nos módulos serão alvo de acompanhamento e objeto do presente projeto para o 
ano letivo de 2018.



Tabela1:https://etecspgov-
my.sharepoint.com/personal/elisangela_pedroso_etec_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?
docid=064983c4d7b9543d2a68cc76f4a7701c3&authkey=AYL1BiuT4xTt2MQaYgefJjg&e=je9RU4

Através dos dados apresentados, observa-se que os cursos abaixo relacionados serão alvo 
de estudo e acompanhamento, nos módulos em que apresentaram evasão igual ou superior 
a 20%.

Tabela2:https://etecspgov-
my.sharepoint.com/personal/elisangela_pedroso_etec_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?
docid=04a67735231094c7ea0465ec62a42575f&authkey=AVBC4d3vlY-awCy9wiHZSII&e=EvLgtJ 

Nos dois semestres letivos de 2017, realizou-se pesquisa de satisfação interna junto aos 
discentes, o diagnóstico observado foi: dificuldades de aprendizagem, pois parte dos discentes 
trabalham e estudam; material didático desatualizado, práticas pedagógicas ultrapassadas, 
problemas de relação discente x docente, freqüente ausência do professor, a falta de oportunidade 
no mercado de trabalho, problemas particulares e de saúde e o desemprego. Através desses 
indicadores, algumas medidas preventivas e corretivas foram tomadas, havendo um olhar crítico e 
observador em relação a ações a serem tomadas junto ao discente, para auxiliá-lo em sua 
permanência na escola. Houve a constatação de que aproximadamente 15% dos casos de 
possível evasão foram revertidos e os discentes permaneceram em sala, após apresentar suas 
dificuldades junto a OE. No entanto, esse trabalho só é possível quando há o envolvimento da 
Direção, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Orientação Educacional e Docentes.

Além das informações de evasão analisadas, o número de Progressões Parciais apresentou 
diminuição desde 2016, em que foram registrados 168 casos junto a Secretaria Acadêmica, em 
comparação a 2015, quando foram 235. Essa diminuição de 28,5% de 2015 para 2016 deu-se 
através de um trabalho conjunto, como citado anteriormente. No término do ano letivo de 2016, 
foram registradas junto a Secretaria Acadêmica 129 PP’s. Até novembro de 2017,tivemos os 
seguintes dados: 44 documentos entregues e aprovados, 25 discentes evadidos, 5 trancamentos e 
1 transferência e 54 documentos (42%)esperando por um parecer no Conselho de Classe Final.

As atividades de acolhimento como: trabalhar lacunas de aprendizagem, práticas pedagógicas 
motivadoras, contato e acompanhamento com os discentes ao longo do período letivo, visa uma 
redução de 50% do índice de evasão nos cursos mencionados anteriormente. A importância de um 
trabalho dinâmico, ativo, motivador e pedagógico pela equipe gestora deverão ocorrer ao longo dos 
três módulos em que os cursos são ofertados. No entanto, com a realidade documentada, há 
necessidade de um olhar de cuidado junto aos 1º e 2º módulos, já que o maior índice de perda é 
documentado nesse primeiro ano de estudo. As práticas pedagógicas inovadoras e diversificadas 
serão intensificadas junto aos discentes, para que os problemas possam ser observados e a 
solução uma prática efetiva.

Metodologia
As atividades terão início com a “Aula Inaugural”, em que a OE trabalhará em parceria com 

os Coordenadores de Curso e Coordenação Pedagógica, para que apresentem as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas durante o curso nas respectivas áreas, como será esse 
caminhar e onde chegarão os futuros técnicos. Durante a primeira e segunda semanas de aulas, 
os docentes de todos os cursos modulares da unidade aplicarão Avaliações Diagnósticas de 
conhecimento da Base Comum (Matemática e Língua Portuguesa), disciplinas essas essenciais e 
abordadas no decorrer de todo o curso para o desenvolvimento da aprendizagem. Após o resultado 
da pesquisa diagnóstica, os Coordenadores de Curso trabalharão com os indicadores apontados 
para desenvolver ações corretivas e efetivas no processo de unificação/padronização dos 
conhecimentos e, com isso, buscar melhoria na qualidade do desempenho discente. Será o 
segundo ano em que se aplicará essa metodologia de trabalho; informações referentes ao ano 
letivo de 2017 demonstraram resultados satisfatórios no trabalho das dificuldades de 
aprendizagem. A contextualização sociocultural do processo de ensino e aprendizagem deve 
identificar as contribuições da atuação e articulação dos coordenadores para que, juntamente com 
os docentes, objetivem a qualidade do processo, uma vez que a capacidade de contextualizar 
constitui uma das condições de êxito no desenvolvimento das capacidades de compreender, 
relacionar, utilizar e praticar do ser humano.

O acompanhamento de frequência dos discentes continuará sendo realizado através do 
Diário de Classe junto ao sistema NSA e no dia a dia junto aos docentes. Os discentes serão 
abordados em relação às faltas e na necessidade, quando menores de idade, os responsáveis 
serão chamados a participar do processo de acompanhamento e justificativa dessa ocorrência. É 
importante salientar que a não frequência inviabiliza o desempenho discente, impossibilitando que 
o docente possa trabalhar as dificuldades específicas de aprendizagem. Intervenções pontuais são 
extremamente necessárias junto aos discentes “faltosos”, pois na grande maioria das vezes são os 
que apresentam dificuldades de aprendizagem. Mensalmente, todas as turmas, através do 
representante de sala, recebem o mapa de frequência, para ser analisado e dar-se ciência nesse 
para arquivo junto a Orientação Educacional.

Ao término de cada Conselho Intermediário e Final serão realizadas conversas junto aos 
docentes, Coordenador de Curso e Coordenação Pedagógica referente a melhoria no processo 
educativo através de práticas inovadoras e recuperação contínua. Os discentes que apresentaram 



Menção I (Insatisfatória) em qualquer um dos Conselhos serão chamados a Orientação 
Educacional para ser ouvido em seus problemas/dificuldades de aprendizagem. Mediante essa 
observação, o Coordenador de Curso tomará ciência da ocorrência através da Ficha individual de 
acompanhamento discente e ações de melhoria serão tomadas junto ao corpo docente. O 
acompanhamento e registro das ações continuará a fazer parte do cotidiano da OE, além 
do feedback constante ao discente e das conversas junto ao docente em relação ao desempenho 
desse. A parceria junto ao Grêmio Estudantil em relação ao projeto de monitoria será um dos 
recursos a serem trabalhados, principalmente em relação às disciplinas de exatas. Essa atividade 
ocorrerá no contra turno das turmas, já que a intenção é atender os três períodos em que há 
cursos na unidade escolar (manhã, tarde e noite).

Assim como nos anos anteriores, as Progressões Parciais serão acompanhadas pela OE em 

parceria com a Secretaria Acadêmica e Coordenadores de Curso. No término do Conselho de 

Classe Final, os docentes realizam o registro da PP junto a Coordenação Pedagógica, a qual 

repassa à Secretaria Acadêmica que realiza todos os registros pertinentes junto ao Sistema NSA e 

então encaminha para Orientação Educacional o qual faz a entrega a cada um dos discentes de 

forma individual, esclarecendo todas as atividades e ressaltando as datas de entrega de cada item 

solicitado no documento. Aos alunos menores de idade, os responsáveis serão comunicados via 

e-mail e telefone para que venham até a unidade escolar tomar conhecimento desse documento. 

Muitos alegam não ser possível comparecer a unidades; nesse caso, mediante aviso ao 

responsável, o aluno levará um documento elaborado pela OE, em que consta a informação da 

P.P. e as datas para entrega das atividades propostas. O responsável dará ciência no documento e 

esse será anexado junto à cópia da P.P. assinada pelo aluno e posteriormente anexada ao 

prontuário dele. Mensalmente, esses alunos recebem alerta via NSA emitido pela OE para recordá-

los das atividades e, ao término do Conselho Intermediário, o discente é chamado novamente para 

mais uma vez tomar ciência da pendência, caso essa não tenha sido cumprida. Quando concluída 

as atividades, o discente faz a entrega ao professor responsável ou Coordenador de Curso para 

que as correções sejam realizadas e o registro de baixa efetuado junto a Secretaria Acadêmica. 

Para as P.P. de semestre (s) anterior (es), no caso dos discentes que não cumpriram os prazos 

pré-determinados pelo docente, a Coordenação Pedagógica estabelecerá um prazo de entrega e a 

OE os comunicará para que a pendência seja sanada. Os esforços realizados em 2016 e 2017 

continuarão e serão aperfeiçoados para atender as necessidades dos discentes.

A parceria da OE junto a Secretaria Acadêmica fez com que no ano de 2017, os discentes 
que buscaram por esse setor para solicitar trancamento e/ou desistência, fossem encaminhados à 
OE para uma conversa. Aproximadamente 15% dos discentes que tinham o propósito de deixar os 
estudos, desistiram dessa ação. O procedimento de acolhimento e busca por ações, que façam 
com que o discente se sinta acolhido pela escola, serão trabalhados e aperfeiçoados ao longo do 
ano letivo.

Além do cumprimento integral das atribuições descritas, conforme Deliberação CEETEPS 18, 

de 16/07/2015 e de todos os procedimentos documentados, a OE buscará junto aos discentes, 

meios de interação, circulando junto a eles, mediando conflitos, auxiliando discente e docente nas 

mais diversas dificuldades de aprendizagem, convivência e comportamento. Acompanha e apóia o 

desenvolvimento de projetos e ações educativas. Observa o comportamento discente e seu 

desempenho com a finalidade de agir de forma preventiva junto a esse. Promove dinâmicas de 

grupo para socialização e desenvolvimento de valores, como reunião com representantes de sala e 

o Café com Diretor. Colhe informações sobre o discente e realiza anotações e acompanhamentos 

próprios para reverter situações de baixo rendimento e promover a integração desse junto ao 

grupo. Busca pela promoção de palestras e encontros com temas pertinentes ao momento. Orienta 

aos responsáveis sobre a vida escolar do discente e promove ações que aproximem a família da 

escola.

A escola não é um ambiente estático. O diálogo aberto é o caminho para o enfrentamento e 
resolução de problemas.



As propostas apresentadas visam atender as necessidades do discente, de forma a 
minimizar os conflitos e buscar pelo desenvolvimento pessoal, através da construção de valores, 
atitudes, emoções, sentimentos e responsabilidade.

Resultado esperado
Acompanhar 100% dos casos de Progressão Parcial em parceria com a Coordenação de Curso 

e Secretaria Acadêmica;
Buscar redução em 50% da evasão dos seguintes cursos, período noturno: 1º módulo do curso 

Técnico em Administração, 1º módulo do curso Técnico em Informática, 2º módulo do curso 
Técnico em Segurança do Trabalho e 1º módulo do curso Técnico em Administração (JIM), 
nos 1º e 2º semestres letivos de 2018;

Analisar diagnóstico de desempenho dos alunos, principalmente após Conselho de 
Classe Intermediário e acompanhar seu desenvolvimento, objetivando redução 
em 50% das menções insatisfatórias;

Promover o debate em 100% dos encontros e reuniões (Reunião de Pais, Café com o Diretor e 
Reunião de representantes discentes e docentes) de temas relevantes identificados a partir 
da observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta pedagógica da 
unidade.

Equipe do projeto

ELISANGELA MARQUES PEDROSO - Carga horária 
semanal 2018

Horas-aula 3

Hora atividade (30% das horas-aula) 0,9

Hora atividade específica do presente projeto 37

Total Semanal 40.9

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 184.05

Metas associadas 
Metas da unidade 
Celebrar tempo de serviço à Sociedade Sorocabana

Metas do Centro Paula Souza 

Recursos necessários 

Recurso Fonte do 
Recurso Valor estimado 

Soma dos recursos R$ 0,00 
Atividades

Atividades Data inicial Data final 
Organizar projetos 
interdisciplinares para habilitações 
técnicas modulares e integradas. 

06/02/2018 14/02/2018

Informar e incentivar a participação 
dos discentes nos órgãos 
colegiados, como Conselho Escolar 
e Grêmio Estudantil. 

19/02/2018 23/02/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

15/02/2018 28/02/2018

Recepcionar os alunos na 1º 
semana, esclarecendo os objetivos 
de cada curso. 

15/02/2018 28/02/2018

Participar, documentar e auxiliar os 
discentes na escolha de 
representantes de classe, 
comissões e conselho de escola. 

21/02/2018 08/03/2018

Trabalhar as lacunas de 
aprendizagem nas primeiras 
semanas de aulas de cada semestre 
letivo. 

05/03/2018 09/03/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao curso 
para o desenvolvimento das 
competências previstas nas 
habilitações. 

14/03/2018 14/03/2018



Organizar a integração: 
aluno/aluno e aluno/direção, por 
meio de reuniões e bate-papos 
informações - Café com Diretor. 

22/03/2018 22/03/2018

Realizar reuniões com alunos 
buscando feedback do andamento 
dos cursos. 

22/03/2018 22/03/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

16/03/2018 31/03/2018

Realizar reunião de pais. 07/04/2018 07/04/2018
Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

16/04/2018 30/04/2018

Análise dos resultados do Conselho 
Intermediário. 02/05/2018 04/05/2018
Promover palestras motivacionais 
voltadas à empregabilidade, com 
ex-alunos e profissionais da área. 

02/05/2018 05/05/2018

Realizar reunião de pais. 05/05/2018 05/05/2018
Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao curso 
para o desenvolvimento das 
competências previstas nas 
habilitações. 

19/05/2018 19/05/2018

Palestras com toda comunidade 
escolar: alunos, professor, 
responsáveis, funcionários 
administrativos e serviços gerais. 

19/05/2018 19/05/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

16/05/2018 31/05/2018

Realizar eventos internos e 
externos com a participação de 
alunos - Festa Junina. 

23/06/2018 23/06/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

18/06/2018 29/06/2018

Acompanhar o desenvolvimento e 
resultados das progressões 
parciais. 

18/06/2018 29/06/2018

Organizar projetos 
interdisciplinares para habilitações 
técnicas modulares e integradas. 

24/07/2018 28/07/2018

Informar e incentivar a participação 
dos discentes nos órgãos 
colegiados, como Conselho Escolar 
e Grêmio Estudantil. 

30/07/2018 03/08/2018

Recepcionar os alunos na 1º 
semana, esclarecendo os objetivos 
de cada curso. 

23/07/2018 06/08/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

30/07/2018 10/08/2018

Trabalhar as lacunas de 
aprendizagem nas primeiras 
semanas de aulas de cada semestre 
letivo. 

06/08/2018 10/08/2018

Realizar reunião de pais. 11/08/2018 11/08/2018
Participar, documentar e auxiliar os 
discentes na escolha de 
representantes de classe, 
comissões e conselho de escola. 

06/08/2018 17/08/2018

Organizar a integração: 
aluno/aluno e aluno/direção, por 
meio de reuniões e bate-papos 
informações - Café com Diretor. 

27/08/2018 27/08/2018

Realizar reuniões com alunos 
buscando feedback do andamento 
dos cursos. 

27/08/2018 27/08/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

31/08/2018 10/09/2018

Realizar reunião de pais. 06/10/2018 06/10/2018
Análise dos resultados do Conselho 
Intermediário. 08/10/2018 11/10/2018
Promover palestras motivacionais 
voltadas à empregabilidade, com 
ex-alunos e profissionais da área. 

08/10/2018 11/10/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

28/09/2018 12/10/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao curso 

01/11/2018 01/11/2018



para o desenvolvimento das 
competências previstas nas 
habilitações. 
Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

31/10/2018 09/11/2018

Palestras com toda comunidade 
escolar: alunos, professor, 
responsáveis, funcionários 
administrativos e serviços gerais. 

10/11/2018 10/11/2018

Acompanhar as faltas e entrar em 
contato com os alunos não 
frequentes. 

30/11/2018 07/12/2018

Organizar cronograma de atividades 
extras complementares ao curso 
para o desenvolvimento das 
competências previstas nas 
habilitações. 

08/12/2018 08/12/2018

Acompanhar o desenvolvimento e 
resultados das progressões 
parciais. 

03/12/2018 14/12/2018

Pareceres

Parecer - Diretor
Emitido por Carlos Marcelo Conti Cruz em 20/12/2017 03:44:22 
O presente projeto se solidifica nos fundamentos do Projeto Político Pedagógico da 
unidade escolar, bem como, no Plano Plurianual de Gestão, atualizado para o exercício 
2018, combinando objetivos e metas dos mesmos, enfatizando ainda o uso das " Tics 
", no desenvolvimento dos saberes e da cidadania do educando pertinentes a formação 
profissional.

Parecer - Coordenador Pedagógico
Emitido por Acid��lia Campos Moretti em 20/12/2017 02:45:16 
Sem comentários

Parecer - Coordenador de Projetos
Emitido por Silvia Maria Coelho Mota em 12/01/2018 09:17:20 

Projeto OE – Etec Fernando Prestes – Regional Sorocaba

O projeto de Orientação e Apoio Educacional da Professora Elisângela Marques 
Pedroso, para a Etec Fernando Prestes, código 016, atende as diretrizes emanadas pela 
Cetec, conforme o Ofício No. 34/2017 - GSE/Geped e Subsídios para elaboração de 
Projetos 2018. A proposta do projeto está com foco no acolhimento aos alunos e 
acompanhamento de sua vida acadêmica. Coloca a importância de ações coletivas, em 
que o Grêmio Estudantil, Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Curso e corpo 
docente atuem e contribuam para o sucesso das propostas. As atividades informadas 
seguem as orientações da Cetec e estão de acordo com a função. Contempla a meta de 
redução da evasão em 50% para os cursos com índice maior que 20%, no caso Técnico 
em Administração (1º módulo), Técnico em Informática (1º módulo), Técnico em 
Segurança do Trabalho (2º módulo), Técnico em Administração (1º módulo – CD – E.E. 
Joaquim Izidoro Marins), nos 1º e 2º Semestres de 2018. 
As devolutivas encaminhadas pela regional para a unidade escolar foram analisadas 
pela Orientação e Apoio Educacional, que apresentou pontos relevantes a serem 
trabalhados, para a redução das perdas. Assim, o projeto 2017 finalizou com alcance 
de 64% da meta para o curso de Contabilidade (2º módulo); 39% para o curso de 
Informática (2º módulo) e 96% da meta no curso de Segurança do Trabalho (2º 
módulo). Quanto às atividades programadas, todas foram realizadas, conforme 
planejadas.
Na manifestação do Diretor encaminhada via Ofício, ele destaca que, apesar de o 
trabalho da Orientação Educacional não ter alcançado 100% da meta proposta em 
2017, a melhoria nos processos foi evidente e o desempenho da professora mostrou-se 
satisfatório, sendo necessário um realinhamento das ações para o ano de 2018. Por 
fim, mostrou-se favorável à Recondução da docente, pelo cumprimento integral de 
suas atribuições.
Recomenda-se o acompanhamento criterioso do projeto pela Direção, para que 
promova intervenções sempre que houver necessidade.
Considerando o acima exposto, manifesto-me favoravelmente a designação da 
Professora Elisângela Marques Pedroso, como Coordenadora de Projetos responsável 
pela Orientação e Apoio Educacional da Etec Fernando Prestes, no ano de 2018.
Profa. Silvia Maria Coelho Mota
Supervisão Regional Sorocaba

Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 27/01/2018 13:23:02 
O projeto está aprovado, entretanto, as atividades do Coordenador Responsável pela 
Orientação e Apoio Educacional, conforme Deliberação 18/2015, deverão ocorrer entre 
os dias 01/02 e 31/12, inclusive em período de recesso.



Metas associadas: 

Projeto: PROJETO INTERDISCIPLINAR: BENEFICIOS E MALEFICIOS DA INTERNET

Responsável
(eis):

AC IDALIA CAMPOS MORETTI E ELISANGELA MARQUES PEDROSO

Data de 
Início:

01/03/2018

Data Final: 06/12/2018

Descrição:

TEMA BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DA INTERNET

JUSTIFICATIVA

A internet é a invenção tecnológica mais avançada e que mais benefícios traz à 

nossa sociedade atual. É o veículo de comunicação mais rápido e que transforma 

o mundo numa aldeia global. É também na internet que o mundo atual dispõe de 

mais tempo gasto, quer no plano de trabalho quer nas atividades de lazer.

Como não podia deixar de ser, este monstro tecnológico, não nos traz só 

benefícios, é também um veículo de uma série de malefícios, que nos podem 

causar transtorno nas mais diversificadas maneiras.

Observando esses transtornos serem externados no convívio escolar, o projeto 

busca conscientizar a todos os envolvidos, docentes e discentes, sobre os 

benefícios e a forma correta de se trabalhar com essa tecnologia quase que 

inevitável em nosso dia a dia.

METODOLOGIA

O tema do projeto interdisciplinar foi escolhido através de solicitação de sugestão 

encaminhada à Coordenação Pedagógica e depois passar por um processo de 

votação entre os Coordenadores de Curso. Após aprovação do tema os 

Coordenadores de Curso em reunião de Planejamento apresentaram o tema aos 

seus professores e solicitaram que esses trabalhassem dentro dos mais diversos 

componentes curriculares de seus eixos. Os resultados serão avaliados em dois 

momentos, no término do primeiro semestre e do segundo semestre letivo de 

2018.

OBJETIVO

Conscientizar ao público participante sobre os benefícios e malefícios dos quais 

esse meio de comunicação, inevitável, pode ocasionar como transtorno para a 

vida da geração atual.

RESULTADO 

ESPERADO

Conscientizar a todos os envolvidos no projeto buscando informações que 

auxiliem na busca do conhecimento real e verdadeiro das informações 

necessárias.

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES

As atividades serão desenvolvidas por um ou mais componentes curriculares 

dentro de cada curso/eixo, com intuito de conscientizar e demonstrar de forma 

contextualizada, real e lúdica os benefícios e malefícios dessa tecnologia.

Os projetos serão inseridos do Plano de Trabalho Docente e deverão apresentar 

como resultado um documento a ser entregue a Coordenação Pedagógica e no 

final de cada semestre letivo um momento onde cada grupo envolvido discutirá 

sobre os conhecimentos adquiridos.

METAS Promover a conscientização em 75% da comunidade externa e interna em 

relação aos benefícios quanto ao uso da internet.



CRONOGRAMA

1º Semestre 

28/06/2018 – Reunião para 

encerramento dos projetos 

desenvolvidos pelos cursos 

técnicos modulares.

2º Semestre

06/12/2018 - – Reunião para encerramento 

dos projetos desenvolvidos pelos cursos 

técnicos modulares, ensino médio e ensino 

médio integrado ao técnico.

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS

Acidália Campos Moretti – Coordenadora Pedagógica

Elisangela Marques Pedroso – Orientadora Educacional

Metas associadas: 

Projeto: PROJETO SEMANA PAULO FREIRE

Responsável
(eis):

DINAMENE NEVES E ELISANGELA MARQUES PEDROSO 

Data de 
Início:

10/04/2018

Data Final: 05/05/2018

Descrição:

PROJETOS 2018

PROJETO SEMANA PAULO FREIRE

RESPONSÁVEL (IES) 

Professores do ensino médio e ensino médio integrado, Coordenação de Curso 

e Orientadora Educacional.

DATA DE INÍCIO   :                                       

02/05/2108

DATA FINAL 

05/05/2018

META (S) DA ESCOLA À(S) QUAL (IS) O PROJETO ESTÁ VINCULADO  

A semana Paulo Freire apresentará várias atividades que exploraram a 

construção do conhecimento de forma diversificada e contextualizada com a 

realização de propostas de ensino aprendizagem que visaram o 

desenvolvimento da criatividade, organização, trabalho em equipe, senso 

crítico além de habilidades e competências pessoais e profissionais para 100% 

do Ensino Médio e Médio Integrado.

OBJETIVO

O objetivo maior da Semana Paulo Freire será refletir sobre a 

contemporaneidade do pensamento de Paulo Freire, as oportunidades de 

concretizá-lo no contexto do tema Intolerância e expressar essas 

reflexões/ações nas diversas formas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A proposta de Paulo Freire parte do estudo da realidade que é a fala do 

educando, e a organização do dado que é a fala do educador. Nesse processo 

surge os Temas Geradores, extraídos da problematização da prática de vida 

dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia 



dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em 

si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos 

quais se parte. O importante não é transmitir conteúdo específico, mas 

despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão 

de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é considerada 

“invasão cultural” ou “depósito de informações” porque não emerge do saber 

popular. Segundo Freire o ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, 

de ressignificação de significados. O Método Paulo Freire tem como fio 

condutor a alfabetização visando a libertação. Essa libertação não se dá 

somente no campo cognitivo mas acontece essencialmente nos campos social 

e político.

RESUMO

Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima de 

ideias de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de 

cada um no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto, do 

seu mundo, do seu saber, o seu método e o material da fala dele.

METODOLOGIA

Paulo Freire nos ensinou, com sua prática social e metodologia, a nos 

organizarmos e avançarmos na construção de projetos coletivos, populares e 

libertadores. Segundo ele "a leitura de mundo precede a leitura da palavra e 

ninguém se educa sozinho; os homens educam-se coletivamente mediados 

pelos seu estar concreto no mundo". Assim é, que, nesse momento de 

inquietação/desarrumação social vivido em nosso país ancorado em 

sucessivas manifestações de indignação social da população nas ruas a exigir 

novas posturas éticas, proposições políticas, educacionais, econômicas e, 

principalmente, novas formas e metodologias de se fazer gente e povo em 

nosso país, por tudo isso, nosso desejo profundo, ao organizarmos a  Semana 

Paulo Freire, o intuito é termos uma reflexão pela superação de todas as 

injustiças cometidas pelos homens contra os próprios homens e sobre toda a 

forma de vida planetária.

JUSTIFICATICA 

A Semana Paulo Freire tem como objetivo tornar conhecida aos alunos e à 

comunidade escolar a grande influência do educador em nossa tentativa de construir 

um novo processo escolar.

Seguindo sua linha pedagógica, os alunos contaram com palestras sobre Paulo Freire 

e a história da educação, mundo do vestibulando e a escolha da carreira profissional, 

sexualidade – proferida pelos próprios, professores da própria unidade escolar e 

palestrantes convidados, circuito do conhecimento, onde os professores de todas 

disciplinas da base comum trabalharão em conjunto de forma lúdica, mobilizando 

todas as turmas do ensino médio e técnico integrado ao médio com o tema 

intolerância. A principal intenção é fazer com que os alunos se mobilizem em uma 

campanha em prol da cultura e da educação de uma forma diferenciada

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

As atividades serão realizadas nos dias 02/05 a 05/05, a programação já está sendo 

organizada pela equipe de professores ensino médio e ensino médio integrado, 

coordenação de curso e orientadora educacional.

RECURSOS NECESSÁRIOS  



Serão utilizadas salas ambientes, salas de aula e quadra.

HAE                                 SIM                                           NÃO  

HORÁRIO SEMANAL 

Das 7h15 às 11h00

PARECER DO COORDENADOR DE ÁREA 

Somos de parecer favorável

_______________________________

PARECER DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

Sendo Paulo Freire educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da 

alfabetização, para adultos, trabalhando com palavras geradas a partir da realidade 

dos alunos somos de parecer favorável a semana Paulo Freire. 

______________________________

Metas associadas: 

Acompanhar em 100% a eficiência escolar, visando igualdade de condições de acesso e permanência nos cursos oferecidos, além da busca 
constante da qualidade de ensino.

Projeto: CELEBRAR TEMPO DE SERVIÇO À SOCIEDADE SOROCABANA 30 ANOS DO CURSO DE INFORMÁTICA 

Responsável
(eis):

Anderson Roque do Amaral

Data de 
Início:

21/05/2018

Data Final: 25/05/2018

Descrição: 30 anos do Curso Técnico em Informática - ETEC Fernando Prestes
Unidade: Etec Fernando Prestes
Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
Resumo do projeto
Fundado em 1998 o Curso Técnico em Informática da ETEC Fernando Prestes veio se 
adaptando ao mercado de trabalho e as tendências tecnológicas tando de Software 
como de Hardware, formando através de seu corpo docente técnicos capacitados a 
atuar como geradores de soluções nas várias áreas relacionadas ao eixo Tecnológico 
Informação e Comunicação.
Dessa forma, considerando essa caminhada de 30 anos de história, o presente projeto 
tem como objetivo celebrar essa caminhada de serviço a sociedade pondo em destaque 
os eventos decisivos, os profissionais envolvidos e os ex-alunos que com gratidão 
desejam retribuir a escola os benefícios que receberam para suas carreiras.
Serão organizadas várias atividades comemorativas e técnicas com as quais possamos 
apresentar a evolução do curso juntamente com as novas realidades tecnológicas e 
sociais.
Objetivos
Considerando a caminhada de 30 anos de história do curso Técnico em Informática 
oferecido pela ETEC Fernando Prestes, o presente projeto tem como objetivo celebrar 
esse tempo de serviço a sociedade pondo em destaque os eventos decisivos, os 
profissionais envolvidos e os ex-alunos que com gratidão desejam retribuir a escola os 
benefícios que receberam para suas carreiras.
Justificativa 
A Evolução Tecnológica dos vários setores produtivos exige que a escola se adeque 
constantemente suas metodologias e estratégias no que concerne ao processo de 
ensino/aprendizagem a fim de formar profissionais cidadãos que atendam as 



necessidades do mercado de trabalho. Essa necessidade se potencializa, quando é 
missão da escola oferecer cursos profissionalizantes
nas áreas do Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação. A ETEC Fernando Prestes 
mantém o curso Técnico em Informática a 30 anos (desde 1988) e durante esse tempo 
certamente se adequou a essas exigências em consonância com o Centro Paula Souza 
servindo dessa forma o mercado de trabalo e a sociedade.
Consideramos fundamental por em destaque o trabalho feito pela instutuição, além de 
abrir espaço para uma reflexão com olhos nos
futuros desafios e tendências da área da Tecnologia da Informação.
Metodologia
Serão promovidos durante o ano momentos de restrospectivas e visitas de ex-alunos.
Palestras sobre a trajetória dos profissionais da área que passaram pela escola e que 
hoje entendem a importância da passagem
deles pela ETEC Fernando Prestes no Curso Técnico em Informática.
O principal momento será a Semana Tecnológica InfoNet onde os palestrantes que 
mais se destacaram na história das semanas
anteriores estarão ministrando palestras sobre temas atuais referente a evolução 
tecnológica nas várias áreas. A saber: Inteligência
Artificial e Neurotecnologia, Indústria 4.0, Investigação Forense, Conhecendo o 
Cérebro, Sistemas ERPs, etc. Profissionais esses que
já foram contatados e confirmaram presença.
Serão organizados também workshops e maratonas de programação para a 
participação e aprendizagem dos alunos .
Um museu de peçqas antigas e computadores que fizeram parte da história do curso 
será montado e alunos serão treinados para a
apresentação do hoistórico de cada peça do museu. Para todas essas tarefas, 
professores e alunos ficarão responsáveis por todos os
detalhes. A Semana ocorrerá de 21 a 25 de Mai de 2018 com a participação de 
universidades que montarão stands no saguão da
escola para apresentar experimentos e protótipos de robótiva e autmação além de 
realidade aumentada, etc.
A cerimônia oficial de comemoração dos 30 anos do curso será no dia 24/05/2018 
onde o ex-coordenadores, alunos que hoje são
professores e ex-alunos darão seu depoimentos a respeito de suas experiências no 
curso, dando um panorama histórico dos
acontecimentos e desenvolvimento do Curso Técnico em Informática. Após a cerimônia 
ocorrerá um coquetel onde todos poderão se
confraternizar.
Além disso, os próprios aliunos das 13 turmas hoje existente no Eixo Tecnológico de 
Comunicação e Informação, se organizarão para
desenvolverem atividades esportivas e recreativas que ocorrerão após as palestras e 
Workshops.
Serão atividades integrativas e multidisciplinares que envolverão também os alunos 
das classes descentralizadas.
Resultado esperado
Esperamos com esse projeto reforçar a importância do curso para a sociedade e para 
os alunos de forma que os mesmos possam
identificar claramente como a área da Tecnologia da Informação continua sendo uma 
área promissora tanto dentro das empresas
formais como também no contexto do empreendedorismo e inovação onde cada vez 
mais jovens empreendedores têm desenvolvido
seus próprios produtos gerando diversas soluções para a sociedade.
Que seja um momento de grande confraternização e gratidão para com todos os 
profissionais que contribuíram com essa história de
sucesso
E que todos saiam motivados a continuar investindo seus estudos na área de TI 
consientes que independente da situação do país e
principalmente devido a isso, necessita-se de mentes inteligentes geradoras de 
soluções tecnológicas que beneficiem outros
profissionais de outras áreas servindo-lhes de suporte que os ajude a atingir melhores 
níveis de excelência.
Que fique claro também que o que faz tudo acontecer é o ser humano consciente de 
seu papel profissional e ético dentro da
sociedade e que a amizade é um dos bens mais preciosos que não consta no 
certificado, mas faz parte da vida.
Equipe do projeto
ANDERSON ROQUE DO AMARAL - Não tem HAE
Metas associadas
Metas da unidade
Aumentar em 10% o número de licenças para uso de softwares específicos dos cursos.
Celebrar tempo de serviço à Sociedade Sorocabana - 30 anos curso técnico
Organizar ações relacionadas ao Centro de Memória da Etec Fernando Prestes em 50%
Metas do Centro Paula Souza
Formação continuada de Professores e Auxiliares de Docentes das Unidades de Ensino 
do Centro Paula Souza com recursos estaduais
do orçamento da Instituição
Manutenção da oferta dos cursos Técnicos em Administração, Comércio, Eletrônica, 
Guia de Turismo, Informática e Secretariado e
Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Organização de ações em parceria interinstitucional
Realização de prospecção de parceria para fomento ao desenvolvimento técnico, 
tecnológico e de inovação da instituição, bem como
a produção das respectivas documentações
Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação para a viabilização e 
otimização das práticas em EaD
Recursos necessários



Recurso Fonte do Recurso Valor estimado
Anfiteatro da escola Unidade R$ 0,00
Ginásio Esportivo Unidade R$ 0,00
Laboratórios de Informática Unidade R$ 0,00
Sala Multimeios Unidade R$ 0,00
Soma dos recursos R$ 0,00
Atividades
Atividades Data inicial Data final
Semana Tecnológica InfoNet 2018 21/05/2018 25/05/2018
Pareceres
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