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IntroduçãoIntrodução
  

Etec Fernando Prestes Etec Fernando Prestes 

90 anos - Liberdade com responsabilidade90 anos - Liberdade com responsabilidade

Entrada Principal da Etec Fernando PrestesEntrada Principal da Etec Fernando Prestes

Opresente Plano está fundamentado na realidade da unidade e tem a finalidade de estabelecerOpresente Plano está fundamentado na realidade da unidade e tem a finalidade de estabelecer
diretrizes de ação para os anos de 2019a 2023.A dinâmica e as ações da direção, do pessoal dediretrizes de ação para os anos de 2019a 2023.A dinâmica e as ações da direção, do pessoal de
apoio técnico pedagógico, professores e funcionários tem pautada na missão, a busca de princípiosapoio técnico pedagógico, professores e funcionários tem pautada na missão, a busca de princípios
de gestão pedagógicas, na definição das políticas institucionais eobjetivos para solidificar a posiçãode gestão pedagógicas, na definição das políticas institucionais eobjetivos para solidificar a posição
da escola como entidade formadora de profissionais aptos a desempenhar um papel transformadorda escola como entidade formadora de profissionais aptos a desempenhar um papel transformador
na sociedade atual. Reafirma-se através das ações desenvolvidas o compromisso de atuar emna sociedade atual. Reafirma-se através das ações desenvolvidas o compromisso de atuar em
função das necessidades da escola, numa interação onde a corresponsabilidade é fundamental, nafunção das necessidades da escola, numa interação onde a corresponsabilidade é fundamental, na
busca permanente da melhoria de qualidade do ensino oferecido.busca permanente da melhoria de qualidade do ensino oferecido.

Considerando os novos objetivos, perspectivas e projetos optou-se por focar na excelência do ensinoConsiderando os novos objetivos, perspectivas e projetos optou-se por focar na excelência do ensino
com qualidade e também na busca de melhores índices dos formandos em todas as turmas ecom qualidade e também na busca de melhores índices dos formandos em todas as turmas e
redução da evasão.redução da evasão.

O PAPEL DA ETEC DENTRO DA COMUNIDADE NA QUAL ESTÁ INSERIDAO PAPEL DA ETEC DENTRO DA COMUNIDADE NA QUAL ESTÁ INSERIDA

O PPG da Etec Fernando Prestes é o documento responsável pelo acompanhamento e avaliação deO PPG da Etec Fernando Prestes é o documento responsável pelo acompanhamento e avaliação de
seu Projeto Político-Pedagógico, sendo um instrumento primordial na construção e realização dosseu Projeto Político-Pedagógico, sendo um instrumento primordial na construção e realização dos
objetivos dessa unidade de ensino. O presente documento contou com a participação de toda aobjetivos dessa unidade de ensino. O presente documento contou com a participação de toda a
comunidade escolar para sua elaboração, sendo utilizado para isso, reuniões do Conselho de Escola,comunidade escolar para sua elaboração, sendo utilizado para isso, reuniões do Conselho de Escola,
reuniões pedagógicas envolvendo coordenação, docentes, alunos e funcionários técnico-reuniões pedagógicas envolvendo coordenação, docentes, alunos e funcionários técnico-
administrativos, além da comunidade escolar. Para o início do trabalho a cada ano, adota-se aadministrativos, além da comunidade escolar. Para o início do trabalho a cada ano, adota-se a
análise de indicadores de desempenho da unidade de ensino como, resultado do Observatórioanálise de indicadores de desempenho da unidade de ensino como, resultado do Observatório
Escolar, Análise do Resultado do Perfil Socioeconômico dos alunos ingressantes, informações doEscolar, Análise do Resultado do Perfil Socioeconômico dos alunos ingressantes, informações do
Banco de Dados- CETEC e de ferramentas de planejamento estratégico, como a Análise de SWOT –Banco de Dados- CETEC e de ferramentas de planejamento estratégico, como a Análise de SWOT –
Método de Análise de Solução de Problemas (MASP), convergindo para a definição dos objetivos, dasMétodo de Análise de Solução de Problemas (MASP), convergindo para a definição dos objetivos, das
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metas e dos projetos pedagógicos para o cumprimento das anteriores, tudo vinculado à missão emetas e dos projetos pedagógicos para o cumprimento das anteriores, tudo vinculado à missão e
visão traçados para a unidade de Ensino.visão traçados para a unidade de Ensino.

Ao longo destes 90anos a Etec Fernando Prestes vem se comprometendo a oferecer um ensinoAo longo destes 90anos a Etec Fernando Prestes vem se comprometendo a oferecer um ensino
público de qualidade. A equipe de docentes, funcionários e de gestão contribuem de formapúblico de qualidade. A equipe de docentes, funcionários e de gestão contribuem de forma
sistemática para que as práticas pedagógicas sejam bem aplicadas e assimiladas pelos alunossistemática para que as práticas pedagógicas sejam bem aplicadas e assimiladas pelos alunos
contribuindo com o processo de ensino aprendizagem e colocação no mercado de trabalho.contribuindo com o processo de ensino aprendizagem e colocação no mercado de trabalho.

ParticipantesParticipantes

Conselho de EscolaConselho de EscolaNomeNome SegmentoSegmento
queque
representarepresenta

II IIII IIIIII IVIV

ROSELIROSELI
BARNABARNA
CHRISTO DECHRISTO DE
CAMARGOCAMARGO

DiretorDiretor

ANSELMOANSELMO
ROLIMROLIM

RepresentanRepresentan
te público-te público-
VereadorVereador

Neusa MariaNeusa Maria
de Camargode Camargo

RepresentanRepresentan
te dos coordte dos coord
enadoresenadores

CíntiaCíntia
Aparecida A.Aparecida A.
de C.de C.
HannickelHannickel

RepresentanRepresentan
te dete de
InstituiçõesInstituições
AuxiliaresAuxiliares

AcidáliaAcidália
CamposCampos
MorettiMoretti

CoordenadorCoordenador
aa
PedagógicaPedagógica

MarcoMarco
AntonioAntonio
Juscelino deJuscelino de
OliveiraOliveira

RepresentanRepresentan
te doste dos
EmpresáriosEmpresários
Vinculados aVinculados a
área deárea de
gestãogestão

MateusMateus
CesarCesar
OliveiraOliveira

RepresentanRepresentan
te dete de
instituiçãoinstituição
de ensino,de ensino,
vinculada aovinculada ao
eixo deeixo de
gestãogestão

BeneditaBenedita
Maria FariaMaria Faria

RepresentanRepresentan
te dete de
professoresprofessores

ANTONIOANTONIO
SERGIOSERGIO
MORAES DAMORAES DA
SILVASILVA

RepresentanRepresentan
te daste das
classes descclasses desc
entralizadasentralizadas

RICHARDSORICHARDSO
N ADEMIRN ADEMIR
DE OLIVEIRADE OLIVEIRA

RepresentanRepresentan
te públicote público
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ALEXANDREALEXANDRE
LUIZ LUCIOLUIZ LUCIO

AlunoAluno
egressoegresso
atuante ematuante em
área deárea de
formaçãoformação
técnica.técnica.

ANDERSONANDERSON
LUIZLUIZ
PAULETTIPAULETTI
RODRIGUESRODRIGUES

RepresentanRepresentan
te dete de
funcionáriosfuncionários

ADRIANAADRIANA
CRISTINACRISTINA
MACHADOMACHADO
DE ARAUJODE ARAUJO
GALANGALAN

RepresentanRepresentan
te de classete de classe
vinculado aovinculado ao
curso decurso de
Edificações eEdificações e
Design deDesign de
interioresinteriores

LUÍSLUÍS
FERNANDOFERNANDO
MARANZANOMARANZANO

RepresentanRepresentan
te dote do
empresáriosempresários

MARIA DAMARIA DA
GLÓRIAGLÓRIA
SOUZASOUZA

ExEx
professoraprofessora

Outros participantesOutros participantesNomeNome SegmentoSegmento
queque
representarepresenta

II IIII IIIIII IVIV

RENATARENATA
VIEIRA GIBIMVIEIRA GIBIM
DE ARAUJODE ARAUJO

RepresentanRepresentan
te dete de
InstituiçãoInstituição
de ensinode ensino
vinculado àvinculado à
cursocurso

Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Etec Fernando Prestes, estamos com os seguintes cursos técnicos integrados:Etec Fernando Prestes, estamos com os seguintes cursos técnicos integrados:

- Desenvolvimento de Sistemas - 1ª série, uma sala, com 40 vagas ofertadas por série, totalizando- Desenvolvimento de Sistemas - 1ª série, uma sala, com 40 vagas ofertadas por série, totalizando
40 alunos;40 alunos;

- Edificações - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, , com 40 vagas ofertadas por série,- Edificações - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, , com 40 vagas ofertadas por série,
totalizando 114 alunos;totalizando 114 alunos;

- Eventos - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por série, totalizando- Eventos - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por série, totalizando
110 alunos;110 alunos;

- Informática - 2ª e 3ª séries, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por série,- Informática - 2ª e 3ª séries, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por série,
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totalizando 77 alunos;totalizando 77 alunos;

- Informática para Internet - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por- Informática para Internet - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas ofertadas por
série, totalizando 114 alunos.série, totalizando 114 alunos.

Extensão EE Prof. Joaquim Izidoro MarinsExtensão EE Prof. Joaquim Izidoro Marins

- Administração– modalidade VENCE – da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas- Administração– modalidade VENCE – da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série, com 40 vagas
ofertadas por série, totalizando 110 alunos;ofertadas por série, totalizando 110 alunos;

INFORMAÇÕES SOBRE OS TÉCNICOS INTEGRADOSINFORMAÇÕES SOBRE OS TÉCNICOS INTEGRADOS

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

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

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. : Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de edificaçõesO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de edificações
conforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, conforme limitesconforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, conforme limites
regulamentares e normativos ambientais. Planeja a execução, elabora orçamento e memorialregulamentares e normativos ambientais. Planeja a execução, elabora orçamento e memorial
descritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo construtivo. Prestadescritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo construtivo. Presta
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico deassistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico de
materiais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção demateriais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda eequipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e
utilização de produtos e equipamentos especializados. utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil: Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil
e interfaces; Escritórios de projetos e de construção civil; Canteiros de Obras.e interfaces; Escritórios de projetos e de construção civil; Canteiros de Obras.

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS 

O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, naO TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na
organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos eorganização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e
cerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos ecerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e
operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa daoperacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da
confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gênerosconfecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros
alimentícios servidos em eventos. alimentícios servidos em eventos. 

Mercado de trabalho: Mercado de trabalho: Empresas organizadoras de eventos, centro de convenções e deEmpresas organizadoras de eventos, centro de convenções e de
exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos,exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos,
órgãos públicos, Convention Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e buffet. órgãos públicos, Convention Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e buffet. 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo asO TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as
especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos deespecificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de
linguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes elinguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e
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documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes dedocumentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas,desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas,
identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção eidentificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e
utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitemutilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem
análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais queanálises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que
devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar edevem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e
criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadorescriticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores
implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípiosimplantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios
que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção deque cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de
sociedades justas. sociedades justas. Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: o mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é: o mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é
amplo, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemasamplo, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral;computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral;
comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possívelcomércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possível
que esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento deque esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de
softwares. softwares. 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve programas deO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve programas de
computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens decomputador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de
programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes aprogramação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes a
diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção dasdiversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção das
informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluçõesinformações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções
que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 
marketing marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com aseletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com as
formas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e moraisformas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais
que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve eque devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e
realiza a manutenção de realiza a manutenção de sites sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas dee portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de
comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentoscomunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos
próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los,próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los,
partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. 

Mercado de Trabalho: Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem daInstituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da
internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos.internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre

Recursos HumanosRecursos Humanos
  

OrganogramaOrganograma
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O organograma está assim constituído:O organograma está assim constituído:

Diretor de Escola;Diretor de Escola;

Coordenador PedagógicoCoordenador Pedagógico

Equipe de trabalho:Equipe de trabalho:

Sede:Sede:

12 Coordenadores de Curso12 Coordenadores de Curso

134 Docentes134 Docentes

03 Auxiliares de Docentes03 Auxiliares de Docentes

01 Orientador Educacional 01 Orientador Educacional 

Equipe de trabalhoEquipe de trabalho

01 Agente Técnico e Administrativo (Atendentes de Sala)01 Agente Técnico e Administrativo (Atendentes de Sala)

02 Auxiliar de Apoio02 Auxiliar de Apoio

01 Secretaria Acadêmica – Diretor de Serviço Acadêmico01 Secretaria Acadêmica – Diretor de Serviço Acadêmico

Equipe de TrabalhoEquipe de Trabalho

03 Agente Técnico e Administrativo03 Agente Técnico e Administrativo
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03 Estagiários03 Estagiários

01 01 Diretoria de Serviço Área Administrativa: Diretor de ServiçoDiretoria de Serviço Área Administrativa: Diretor de Serviço

Equipe de Trabalho:Equipe de Trabalho:

01 Auxiliar de Apoio01 Auxiliar de Apoio

A Diretoria de Serviço Administrativa conta comum Oficial de Artes Gráficas que auxilia todos osA Diretoria de Serviço Administrativa conta comum Oficial de Artes Gráficas que auxilia todos os
servidores, professores nas digitações em gerais e uma auxiliar administrativa que secretaria aservidores, professores nas digitações em gerais e uma auxiliar administrativa que secretaria a
direção.direção.

01 Seção Pessoal –Chefe de Seção Administrativa01 Seção Pessoal –Chefe de Seção Administrativa

02 Agente Técnico e Administrativo02 Agente Técnico e Administrativo

02Estagiárias02Estagiárias

A complexidade desta seção é muito grande além das inúmeras atividades decorrentes dasA complexidade desta seção é muito grande além das inúmeras atividades decorrentes das
necessidades que caracterizam uma escola, éresponsável por todas as admissões, vida funcionalnecessidades que caracterizam uma escola, éresponsável por todas as admissões, vida funcional
dos servidores estatutários/celetistas e atividades próprias que visam atender toda a legislaçãodos servidores estatutários/celetistas e atividades próprias que visam atender toda a legislação
trabalhista pertinentes aos dois regimes jurídicos e as determinações do CEETEPS. trabalhista pertinentes aos dois regimes jurídicos e as determinações do CEETEPS. 

Seção de Atividades AuxiliaresSeção de Atividades Auxiliares

Chefe de Seção - 01  Chefe de Seção - 01  

Auxiliar de Apoio - 03Auxiliar de Apoio - 03

Seção de Material e Patrimônio Seção de Material e Patrimônio 

01 Chefe de Seção 01 Chefe de Seção 

01 Agente Técnico e Administrativo01 Agente Técnico e Administrativo

Esta seçãoéresponsável pelos bens móveis, imóveise materiais da unidade, cuida da entrada e saídaEsta seçãoéresponsável pelos bens móveis, imóveise materiais da unidade, cuida da entrada e saída
de materiais. Trabalha com o processo de adiantamento e compras. de materiais. Trabalha com o processo de adiantamento e compras. 

Biblioteca - Bibliotecária - Estamos aguardando concurso para Bibliotecária.  Biblioteca - Bibliotecária - Estamos aguardando concurso para Bibliotecária.  

Equipe: Equipe: 

Professores - 02 (Projeto Biblioteca Ativa).  Professores - 02 (Projeto Biblioteca Ativa).  

01 Agente Técnico e Administrativo 01 Agente Técnico e Administrativo 

Estagiário - 01Estagiário - 01

Nossa biblioteca atende alunos, professores, servidores e a comunidade em geral.Nossa biblioteca atende alunos, professores, servidores e a comunidade em geral.
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NomeNome Paulo Roberto Rodrigues MoreiraPaulo Roberto Rodrigues Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo

NomeNome Marcos AssafMarcos Assaf
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Oficial de Serviço OperacionalOficial de Serviço Operacional

NomeNome Valência Ferraz da S. SavioliValência Ferraz da S. Savioli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Bacharel em Turismo -Professor II - Bacharel em Turismo -

Habilitação/Curso: Turismo.; ComponentesHabilitação/Curso: Turismo.; Componentes
Curriculares: Tecnica Operacional de Agencia deCurriculares: Tecnica Operacional de Agencia de
Turismo, Teoria e Técnica do Turismo eTurismo, Teoria e Técnica do Turismo e
Hospitalidade.Hospitalidade.

NomeNome Vanderlei Lanças GomesVanderlei Lanças Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Desenho de Instalações Prediais,Curriculares: Desenho de Instalações Prediais,
Instalações Prediais, Orçamento de Obra Civil,Instalações Prediais, Orçamento de Obra Civil,
resistencia e Estabilidade.resistencia e Estabilidade.

NomeNome Carlos Eduardo A. de OliveiraCarlos Eduardo A. de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II F -Professor de Ensino Médio e Técnico II F -

Tecnólogo em Processamento de Dados -Tecnólogo em Processamento de Dados -
Habilitação/Curso: Informática, Informática p/Habilitação/Curso: Informática, Informática p/
Internet e Logística.Internet e Logística.

NomeNome Juliana Monticelli BuenoJuliana Monticelli Bueno
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduada em Arquitetura eProfessor I - Graduada em Arquitetura e

Urbanismo/ Licenciatura (EsquemaI) -Urbanismo/ Licenciatura (EsquemaI) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores e EnsinoHabilitação/Curso: Design de Interiores e Ensino
MédioMédio

NomeNome Waldemar Bellia JuniorWaldemar Bellia Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. I - Graduado em Administração de EmpresasProf. I - Graduado em Administração de Empresas

- Habilitação/Curso: Administração- Habilitação/Curso: Administração

NomeNome Bruno Henrique de OliveiraBruno Henrique de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III D -Professor de Ensino Médio e Técnico III D -

Licenciatura em Matemática - Habilitação/Curso:Licenciatura em Matemática - Habilitação/Curso:
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Ensino Médio. Desenvolve Projeto EJA/EADEnsino Médio. Desenvolve Projeto EJA/EAD

NomeNome Guilherme de FreitasGuilherme de Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Waldemar CarvalhoWaldemar Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Matematica ;Professor I; Graduado Matematica ;

Habilitação/CursoHabilitação/Curso

NomeNome Marcia Aparecida Luna R. GermanoMarcia Aparecida Luna R. Germano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Maria Conceição XavierMaria Conceição Xavier
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Serviços Operacionais - Afastada porAuxiliar de Serviços Operacionais - Afastada por

Licença MédicaLicença Médica

NomeNome Vania Almeida MoraesVania Almeida Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Leciona, desenvolve Projeto e Coordena o E.M.Leciona, desenvolve Projeto e Coordena o E.M.

NomeNome Vanessa Barros CortesVanessa Barros Cortes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Thiago Moretto SantosThiago Moretto Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Lilian Ap. Souza DancingeloLilian Ap. Souza Dancingelo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Antonio Sergio Moraes da SilvaAntonio Sergio Moraes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II B;Professor de Ensino Médio e Técnico II B;

Graduado Administração;Graduado Administração;
Habilitação/Curso;AdministraçãoHabilitação/Curso;Administração

NomeNome Renata Vieira Gibim de AraujoRenata Vieira Gibim de Araujo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Joira Conceição dos Santos NettoJoira Conceição dos Santos Netto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Adriano Morais MatosAdriano Morais Matos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II B -Professor de Ensino Médio e Técnico II B -

Habilitação/ Curso - Administração, Logística eHabilitação/ Curso - Administração, Logística e
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

NomeNome Jones artur GonçalvesJones artur Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Sistema de InformaçãoProfessor I; Graduado Sistema de Informação

NomeNome Cristiane dos Santos Mota SoaresCristiane dos Santos Mota Soares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Leni Palmira PiacitelliLeni Palmira Piacitelli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Aulas no curso de contabilidade. CursandoAulas no curso de contabilidade. Cursando

Doutorado na UNESP.Doutorado na UNESP.

NomeNome Thaísa Costa Vergílio TakahashiThaísa Costa Vergílio Takahashi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenadora de Classe Descentralizada - E.E.Coordenadora de Classe Descentralizada - E.E.

Prof. Joaquim Isidoro Marins.Prof. Joaquim Isidoro Marins.

NomeNome Thiago Rariz Siqueira GodinhoThiago Rariz Siqueira Godinho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Cintia Ap. de Camargo Pires HannickelCintia Ap. de Camargo Pires Hannickel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Diana Siqueira Liberatti Diana Siqueira Liberatti 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Desenvolve Projeto EJA/EAD.Desenvolve Projeto EJA/EAD.

NomeNome Luiz Carlos CorrêaLuiz Carlos Corrêa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Marcos Tadeu Cassar VieiraMarcos Tadeu Cassar Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Magda Rodrigues SerranoMagda Rodrigues Serrano
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo na SecretariaAgente Técnico e Administrativo na Secretaria

AcadêmicaAcadêmica

NomeNome Maria de Fátima MartinsMaria de Fátima Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Tem Projeto no TELETEC.Tem Projeto no TELETEC.

NomeNome Cristiane Palomar MercadoCristiane Palomar Mercado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Amplia no Curso de InformáticaAmplia no Curso de Informática

NomeNome Ailson Brito dos SantosAilson Brito dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediado na ETEC Prof. Elias Miguel Junior, ampliaSediado na ETEC Prof. Elias Miguel Junior, amplia

aulas nesta Unidade na área de Informática.aulas nesta Unidade na área de Informática.

NomeNome Daiane Santana da FonsecaDaiane Santana da Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Gustavo Ferreira de CamargoGustavo Ferreira de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Henrique Augusto BrilhanteHenrique Augusto Brilhante
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Marina Guilherme Caselli MoraesMarina Guilherme Caselli Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Cintia Aparecida de Camargo PiresCintia Aparecida de Camargo Pires
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Acidália Campos MorettiAcidália Campos Moretti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III H -Professor de Ensino Médio e Técnico III H -
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Licenciado e História - Deixa as para substituiçãoLicenciado e História - Deixa as para substituição
em virtude de assumir coordenação pedagógica.em virtude de assumir coordenação pedagógica.

NomeNome Alisangelo Aparecido dos SantosAlisangelo Aparecido dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I A -Professor de Ensino Médio e Técnico I A -

Habilitação/Curso - Edificações Integrado aoHabilitação/Curso - Edificações Integrado ao
Ensino Médio; Iformática Integrado ao EnsinoEnsino Médio; Iformática Integrado ao Ensino
Médio; Eventos Integrado ao Ensino Médio.Médio; Eventos Integrado ao Ensino Médio.

NomeNome André Campos MorettiAndré Campos Moretti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I A -Professor de Ensino Médio e Técnico I A -

Graduação Direito - Habilitação/CursoGraduação Direito - Habilitação/Curso
Administração; Contabilidade.Administração; Contabilidade.

NomeNome Angélica Soares MartinsAngélica Soares Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora ensino médio e técnico I A - LicenciadaProfessora ensino médio e técnico I A - Licenciada

em História - Habilitação/ Curso Ensino Médioem História - Habilitação/ Curso Ensino Médio

NomeNome Denise de Melo f. Moro da CostaDenise de Melo f. Moro da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Eduardo Francisco da SilvaEduardo Francisco da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Guilherme Raphael Camargo Arcanjo SilvaGuilherme Raphael Camargo Arcanjo Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Vanderlei PereiraVanderlei Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Oficial de Serviço OperacionalOficial de Serviço Operacional

NomeNome Heitor MonivaHeitor Moniva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Henry Mioshi WatariHenry Mioshi Watari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Julia de Moraes Leonel FerrreiraJulia de Moraes Leonel Ferrreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Kelly Luana MirandaKelly Luana Miranda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Odoir Moreno Maturana JuniorOdoir Moreno Maturana Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Tatiane Monteiro dos SantosTatiane Monteiro dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Thais Cristina AbrahãoThais Cristina Abrahão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Wilson AugustoWilson Augusto
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Serviços OperacionaisAuxiliar de Serviços Operacionais

NomeNome Valmir Anselmo de Aguiar RainieriValmir Anselmo de Aguiar Rainieri
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Vania Gutierres Siems BonatoVania Gutierres Siems Bonato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Darli PaulucciDarli Paulucci
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Chefe de Seção Administrativa - ResponsávelChefe de Seção Administrativa - Responsável

pelas rotinas da Seção de Pessoal.pelas rotinas da Seção de Pessoal.

NomeNome Licinio Bastos NetoLicinio Bastos Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo

NomeNome Luiz Rodolfo BastoLuiz Rodolfo Basto
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo
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NomeNome Antonio João Bertanha JuniorAntonio João Bertanha Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo

NomeNome James Antonio Gomes MartinsJames Antonio Gomes Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade  Oficial de Serviços Operacionais Oficial de Serviços Operacionais

NomeNome GILMAR SANTANA DE MELOGILMAR SANTANA DE MELO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Atua na área de atividades auxiliares -Atua na área de atividades auxiliares -

NomeNome Virlaine Martins MoraesVirlaine Martins Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Atua na SeçãoAgente Técnico e Administrativo - Atua na Seção

de Pessoalde Pessoal

NomeNome Juliana de Paula LambertiJuliana de Paula Lamberti
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - atua naAgente Técnico e Administrativo - atua na

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

NomeNome Adriano Benedito Gianola CorreaAdriano Benedito Gianola Correa
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Edelson Tadeu SilvaEdelson Tadeu Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Anderson Luiz Pauletti RodriguesAnderson Luiz Pauletti Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Sonia Maria Gonelli de CamposSonia Maria Gonelli de Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Serviço Administrativo,Diretora de Serviço Administrativo,

NomeNome Tamires Silva dos ReisTamires Silva dos Reis
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiária pela APM. Desenvolve atividades naEstagiária pela APM. Desenvolve atividades na

APM. Opera máquinas de xerox, vendas deAPM. Opera máquinas de xerox, vendas de
camisetas e outras atividades da APM.camisetas e outras atividades da APM.

NomeNome Nelson Moro da CostaNelson Moro da Costa
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediado na ETEC Celso Charuri, amplia aulasSediado na ETEC Celso Charuri, amplia aulas

nesta Unidade no curso de Edificações.nesta Unidade no curso de Edificações.

NomeNome Selma Cristina Souza PedraSelma Cristina Souza Pedra
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediada na ETEC Fernando prestes, leciona noSediada na ETEC Fernando prestes, leciona no

Curso de Secretariado.Curso de Secretariado.

NomeNome André Alberto CaciatoriAndré Alberto Caciatori
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II D -Professor de Ensino Médio e Técnico II D -

Graduado em Comunicação Social -Graduado em Comunicação Social -
Habilitação/Curso Agenciamento de ViagensHabilitação/Curso Agenciamento de Viagens

NomeNome Daniela Duarte ThimmDaniela Duarte Thimm
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediada da ETEC Prof. Elias Miguel Junior, aSediada da ETEC Prof. Elias Miguel Junior, a

docente amplia aulas nesta unidade na curso dedocente amplia aulas nesta unidade na curso de
Contabilidade.Contabilidade.

NomeNome Flavio Henrique Emilio SilvaFlavio Henrique Emilio Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Desenvolve Projeto - TELETEC área deDesenvolve Projeto - TELETEC área de

informática.informática.

NomeNome Clinéia JaymesClinéia Jaymes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo. Cuidar da Recepção,Auxiliar Administrativo. Cuidar da Recepção,

Seção de Estágio, atendimento telefônico.Seção de Estágio, atendimento telefônico.

NomeNome Jéssica Sewaybricker RibeiroJéssica Sewaybricker Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Amplia aulas no curso de Agenciamento deAmplia aulas no curso de Agenciamento de

Viagens.Viagens.

NomeNome Larissa Rocha ScaletiLarissa Rocha Scaleti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Amplia aulas no curso de Construção Civil eAmplia aulas no curso de Construção Civil e

Design de Interiores.Design de Interiores.

NomeNome Mateus César De OliveiraMateus César De Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Amplia aulas no curso de administração, ministraAmplia aulas no curso de administração, ministra

aulas também na CD JIM. É também coordenadoraulas também na CD JIM. É também coordenador
do curso de administração.do curso de administração.
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NomeNome André Dias GalanAndré Dias Galan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II C -Professor de Ensino Médio e Técnico II C -

Graduado em Arquitetura e Urbanismo -Graduado em Arquitetura e Urbanismo -
Habilitação/Curso: Construção Civil.Habilitação/Curso: Construção Civil.

NomeNome Eloise Sewaybricker Kaneda Eloise Sewaybricker Kaneda 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciatura Plena em LetrasProfessor II - Licenciatura Plena em Letras

(Espanhol e Português) - Habilitação/Curso:(Espanhol e Português) - Habilitação/Curso:
Secretariadoe Agenciamento de Viagens.Secretariadoe Agenciamento de Viagens.

NomeNome Carlos Roberto de AlmeidaCarlos Roberto de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Ciências Contábeis -Professor I - Graduado em Ciências Contábeis -

Habilitação/Curso: ContabilidadeHabilitação/Curso: Contabilidade

NomeNome Rita de Cassia Tasso GiandoniRita de Cassia Tasso Giandoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Graduada em Engenheria Civil/Professor II - Graduada em Engenheria Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Construção CivilConstrução Civil

NomeNome Fausto Gonçalves da CostaFausto Gonçalves da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Administração -Professor I - Graduado em Administração -

Habilitação/Curso: Administração, Secretariado eHabilitação/Curso: Administração, Secretariado e
LogísticaLogística

NomeNome Maria Cristina Rebuá Ribeiro DiasMaria Cristina Rebuá Ribeiro Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar no funcionamento da Biblioteca.Auxiliar no funcionamento da Biblioteca.

NomeNome Gilson GarciaGilson Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Administração deProfessor I - Graduado em Administração de

Empresas/ Licenciatura (Esquema I) -Empresas/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Logística e Secretariado/Habilitação/Curso: Logística e Secretariado/
LicenciadoLicenciado

NomeNome Leila Tereza Rolim de Oliveira AlmeidaLeila Tereza Rolim de Oliveira Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Licenciatura Plena em Letras, Habilitação Licenciatura Plena em Letras, Habilitação

Portugues e Ingles - Habilitação/Curso: EnsinoPortugues e Ingles - Habilitação/Curso: Ensino
Médio, Segurança do Trabalho, Mecanica,Médio, Segurança do Trabalho, Mecanica,
Administraão, Infomatica e Contabilidade.;Administraão, Infomatica e Contabilidade.;
Componentes Curriculares: Lingua Portuguesa eComponentes Curriculares: Lingua Portuguesa e
Literuatuca, Linguagem e Produção e Tecnologia eLiteruatuca, Linguagem e Produção e Tecnologia e
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Linguagem Trabalho e Tecnologia. Já foi Diretor deLinguagem Trabalho e Tecnologia. Já foi Diretor de
ETEC.ETEC.

NomeNome Marcelo Henrique ArrojoMarcelo Henrique Arrojo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. I - Graduado em Comunicação SocialProf. I - Graduado em Comunicação Social

Habilitado em Relações Públicas -Habilitado em Relações Públicas -
Habilitação/Curso: SecretariadoHabilitação/Curso: Secretariado

NomeNome Adriana Cristina M. Araújo GalanAdriana Cristina M. Araújo Galan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III H -Professor de Ensino Médio e Técnico III H -

Graduada em Arquitetura e Urbanismo /LicenciadaGraduada em Arquitetura e Urbanismo /Licenciada
(Esquema I)Habilitada para os(Esquema I)Habilitada para os
Componentes:-Aplicativos Informatizados emComponentes:-Aplicativos Informatizados em
Design de Interiores -Composição e Projeto deDesign de Interiores -Composição e Projeto de
Interiores -Conforto Ambiental -DesenvolvimentoInteriores -Conforto Ambiental -Desenvolvimento
do TCC em Design de Interiores / Planejamento dodo TCC em Design de Interiores / Planejamento do
TCC em Design de Ineriores -Ergonomia -Estudo eTCC em Design de Ineriores -Ergonomia -Estudo e
Aplicação dos Materiais e Revestimentos noAplicação dos Materiais e Revestimentos no
Design de Interiores -Evolução das Artes VisuaisDesign de Interiores -Evolução das Artes Visuais
-Evolução do Mobiliário e das Artes Visuais I e II-Evolução do Mobiliário e das Artes Visuais I e II
-Formas de Expressão e Comunicação Artística--Formas de Expressão e Comunicação Artística-
Composição e Cor -Formas de Expressões VisuaisComposição e Cor -Formas de Expressões Visuais
Aplicadas ao Design de Interiores I e II -Gestão eAplicadas ao Design de Interiores I e II -Gestão e
Projetos de Interiores -Ilustração no Projeto deProjetos de Interiores -Ilustração no Projeto de
Interiores I e II -Linguagem Técnica e ProjetivaInteriores I e II -Linguagem Técnica e Projetiva
Aplicada ao Design de Interiores -RepresentaçãoAplicada ao Design de Interiores -Representação
da Linguagem Arquitetônica I e II -Representaçãoda Linguagem Arquitetônica I e II -Representação
Digital de Projetos de Interiores I e IIDigital de Projetos de Interiores I e II
-Representação Gráfica Espacial I e II-Representação Gráfica Espacial I e II
-Representação Técnica do Mobiliário I e II-Representação Técnica do Mobiliário I e II
-Tendências em Design de Interiores-Tendências em Design de Interiores

NomeNome Alfredo Pissinato JuniorAlfredo Pissinato Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II H -Professor de Ensino Médio e Técnico II H -

Graduado em Arquitetura e Urbanismo -Graduado em Arquitetura e Urbanismo -
Habilitação/curso: Design de Interiores eHabilitação/curso: Design de Interiores e
Construção CivilConstrução Civil

NomeNome Amanda Maria Lamberti NardiAmanda Maria Lamberti Nardi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III I,Professor de Ensino Médio e Técnico III I,

Graduada em Análise de Sistemas e EsquemaGraduada em Análise de Sistemas e Esquema
IHabit/curso: Informática e Informática paraIHabit/curso: Informática e Informática para
InternetInternet

NomeNome Ana Maria Oliveira VillaresAna Maria Oliveira Villares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III M -Professor de Ensino Médio e Técnico III M -
Graduada em Engenharia Civil e Esquema I -Graduada em Engenharia Civil e Esquema I -
Habil/Curso: Construção Civil Mestrado / Pós-Habil/Curso: Construção Civil Mestrado / Pós-
Graduação/ Tecnóloga em Mecânica (ModalidadeGraduação/ Tecnóloga em Mecânica (Modalidade
Oficinas)Oficinas)

NomeNome Anderson Roque do AmaralAnderson Roque do Amaral
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III O -Professor de Ensino Médio e Técnico III O -

Tecnologia em Processamento de Dados eTecnologia em Processamento de Dados e
Esquema I - Habilitação/Curso: Informática eEsquema I - Habilitação/Curso: Informática e
Informática para Internet. Coordenador do CursoInformática para Internet. Coordenador do Curso
de Informática e Informática para Internet.de Informática e Informática para Internet.

NomeNome Andréa Maria Fieri SilvaAndréa Maria Fieri Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II E -Professor de Ensino Médio e Técnico II E -

Graduada em Análise de Sistemas -Graduada em Análise de Sistemas -
Habilitação/Curso: Informática e Informática paraHabilitação/Curso: Informática e Informática para
Internet / Licenciada (Esquema I)Internet / Licenciada (Esquema I)

NomeNome Antonio Marcos FielAntonio Marcos Fiel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II E -Professor de Ensino Médio e Técnico II E -

Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:
Administração e Secretariado.Administração e Secretariado.

NomeNome Claúdia de AraújoClaúdia de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo. Auxiliar nas atividades daAuxiliar Administrativo. Auxiliar nas atividades da

Seção de Materiais e Patrimônio.Seção de Materiais e Patrimônio.

NomeNome Benedita Maria FariaBenedita Maria Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III O - TécnicoProfessor de Ensino Médio e Técnico III O - Técnico

em Contabilidade e Esquema II -em Contabilidade e Esquema II -
Habilitação/Curso: Contabilidade eHabilitação/Curso: Contabilidade e
Administração.Coordenadora do Curso deAdministração.Coordenadora do Curso de
Contabilidade.Contabilidade.

NomeNome Bruno VergilioBruno Vergilio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II O -Professor de Ensino Médio e Técnico II O -

Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:
Administração, Logística e Secretariado.Administração, Logística e Secretariado.
Coordenador do Curso de Administração.Coordenador do Curso de Administração.

NomeNome Carlos Eduardo G. de FreitasCarlos Eduardo G. de Freitas
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Plena em Quimica -Professor VI - Licenciatura Plena em Quimica -

Habilitação/Curso: Administração, Ensino Médio eHabilitação/Curso: Administração, Ensino Médio e
Logística.Logística.

NomeNome Carlos Hingst CorráCarlos Hingst Corrá
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Ciências Contábeis eProfessor VI - Graduado em Ciências Contábeis e

Direito com Esquema I - Habilitação/Curso:Direito com Esquema I - Habilitação/Curso:
Infomática, Administração e Contabilidade;Infomática, Administração e Contabilidade;
Componentes Curriculares: PlanejamentoComponentes Curriculares: Planejamento
Financeiro e Contabil; Ciclo Financeiro e Contabil;Financeiro e Contabil; Ciclo Financeiro e Contabil;
Cidadania Organizacional; Planejamento deCidadania Organizacional; Planejamento de
Recursos Humanos, Gestão de Pessoal;Recursos Humanos, Gestão de Pessoal;
Planejamento Juridico Empresarial.Planejamento Juridico Empresarial.

NomeNome Carlos Marcelo Conti CruzCarlos Marcelo Conti Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Administração eProfessor IV - Graduado em Administração e

Esquema I - Habilitação/Curso.: Administração;Esquema I - Habilitação/Curso.: Administração;
Componentes Crriculares: Gestão Orçamentária,Componentes Crriculares: Gestão Orçamentária,
Pesq. Est. Tecnológicos, Gestão de Patrimônio ePesq. Est. Tecnológicos, Gestão de Patrimônio e
Seguros, Ciclo Mat. e Prod.; SistemasSeguros, Ciclo Mat. e Prod.; Sistemas
Orçamentários. A partir de 15/07/016, passou aOrçamentários. A partir de 15/07/016, passou a
exercer o emprego publico em confiança deexercer o emprego publico em confiança de
Diretor de ETEC na ETEC Fernando Prestes.Diretor de ETEC na ETEC Fernando Prestes.

NomeNome Cláudio Roberto CorredatoCláudio Roberto Corredato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Sistemas deProfessor I - Graduado em Sistemas de

Informação - Habilitação/Curso: Informática,Informação - Habilitação/Curso: Informática,
Componentes Curriculares: Gestão de SistemasComponentes Curriculares: Gestão de Sistemas
Operacionais; Desenvolvimento de Softwares;Operacionais; Desenvolvimento de Softwares;
Porgramação de Computadores.Porgramação de Computadores.

NomeNome David Pereira dos SantosDavid Pereira dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Tecnologia em Mecanica ModalidadeProfessor VI - Tecnologia em Mecanica Modalidade

Oficinas e Esquema I - Habilitação/Curso:Oficinas e Esquema I - Habilitação/Curso:
Mecânica e Design Interiores.; ComponentesMecânica e Design Interiores.; Componentes
Curriculares: Organização e Normas; Métodos eCurriculares: Organização e Normas; Métodos e
Processos. Coordenador do Curso de ProjetosProcessos. Coordenador do Curso de Projetos
Mecânicos.Mecânicos.

NomeNome Diego Francisco F. MendesDiego Francisco F. Mendes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciatura em Quimica -Professor I - Licenciatura em Quimica -

Habilitação/Curso: Ensino Médio e AdministraçãoHabilitação/Curso: Ensino Médio e Administração
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NomeNome Dinamene Oliveira NevesDinamene Oliveira Neves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciada em Educação ArtitisticaProfessor II - Licenciada em Educação Artitistica

com habilitação em Artes Plásticas -com habilitação em Artes Plásticas -
Habilitação/Curso: Ensino Médio e Design deHabilitação/Curso: Ensino Médio e Design de
InterioresInteriores

NomeNome Edelcio Rodrigues CaçãoEdelcio Rodrigues Cação
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente de Segurança InternaAgente de Segurança Interna

NomeNome Edílson Ramos de LimaEdílson Ramos de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Licenciatura Plena em História -Professor IV - Licenciatura Plena em História -

Habilitação/Curso: Ensino Médio e Turismo.Habilitação/Curso: Ensino Médio e Turismo.
Desenvolve Projeto EAD/EJA.Desenvolve Projeto EAD/EJA.

NomeNome Cibele Ramos RochaCibele Ramos Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Habilitação/Curso:BiologiaProfessor I; Graduado Habilitação/Curso:Biologia

NomeNome Geraldino Martins Badaró FilhoGeraldino Martins Badaró Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI, Graduado Em Engenharia Mecanica,Professor VI, Graduado Em Engenharia Mecanica,

Pós Graduação em Engenharia e Segurança doPós Graduação em Engenharia e Segurança do
Trabalho.; Habil/Curso: Segurança do Trabalho.;Trabalho.; Habil/Curso: Segurança do Trabalho.;
Componentes Curriculares: Prevenção e CombateComponentes Curriculares: Prevenção e Combate
a Incendios, promocação Saúde e Seg. do Trbalho,a Incendios, promocação Saúde e Seg. do Trbalho,
Serviço Saúde e Segurança do Trabalho e AnáliseServiço Saúde e Segurança do Trabalho e Análise
de Riscos.de Riscos.

NomeNome Ivani Torres BraghettiIvani Torres Braghetti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Licenciada em Educação ArtísticaProfessor IV - Licenciada em Educação Artística

com habilitação em Desenho - Habiitação/Curso:com habilitação em Desenho - Habiitação/Curso:
Design de InterioresDesign de Interiores

NomeNome João Batista Rodrigues da PazJoão Batista Rodrigues da Paz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciado em Letras (Português eProfessor I - Licenciado em Letras (Português e

Espanhol) - Habilitação/Curso: Ensino MédioEspanhol) - Habilitação/Curso: Ensino Médio

NomeNome José Francisco da RochaJosé Francisco da Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Licenciado em Educação Fisica -Professor IV - Licenciado em Educação Fisica -

Habilitação/Curso: Ensino MédioHabilitação/Curso: Ensino Médio
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NomeNome Jovil Franco JuniorJovil Franco Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Ciências Contábeis,Professor V - Graduado em Ciências Contábeis,

Graduado em Direito/ Licenciado (EsquemaGraduado em Direito/ Licenciado (Esquema
I)Habilitação/Curso: Contabilidade.; ComponentesI)Habilitação/Curso: Contabilidade.; Componentes
Curriculares: Ciclo Financeiro e Contabil,Curriculares: Ciclo Financeiro e Contabil,
Cidadania organizacuional; PlanejamentoCidadania organizacuional; Planejamento
Recursos Humanos, Gestão de Materiais eRecursos Humanos, Gestão de Materiais e
Produção, Gestão de Pessoal.Produção, Gestão de Pessoal.

NomeNome Juliana Bonadia MoraesJuliana Bonadia Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciatura Letras/Inglês -Professor II - Licenciatura Letras/Inglês -

Habilitação/Curso: Ensino Médio, Turismo eHabilitação/Curso: Ensino Médio, Turismo e
Informática.; Componentes Curriculares: Inglês.Informática.; Componentes Curriculares: Inglês.

NomeNome Leuza Mateo de Barros Leuza Mateo de Barros 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura em Ciências,Professor VI - Licenciatura em Ciências,

Habilitação em Biologia - Habilitação/curso.;Habilitação em Biologia - Habilitação/curso.;
Ensino Médio, Administração.; ComponentesEnsino Médio, Administração.; Componentes
Curriculares: Biologia e Gestão Ambiental.Curriculares: Biologia e Gestão Ambiental.

NomeNome Lúcia Rolim de OliveiraLúcia Rolim de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Prestando Serviços no C.C.I. deProfessor VI - Prestando Serviços no C.C.I. de

SorocabaSorocaba

NomeNome Elen Ramos Lima Sorrilha Elen Ramos Lima Sorrilha 
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de ServiçoDiretor de Serviço

NomeNome Luiz Antonio Larios GarciaLuiz Antonio Larios Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Engenharia Mecanica,Professor V - Graduado em Engenharia Mecanica,

Pós Graduação Engenharia e Segurança doPós Graduação Engenharia e Segurança do
Trabalho, Graduado em Direito e Graduado emTrabalho, Graduado em Direito e Graduado em
Administração/ Licenciatura (Esquema I) -Administração/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Segurança do Trabalho.;Habilitação/Curso: Segurança do Trabalho.;
Componentes Curriculares: Promoção de Saúde eComponentes Curriculares: Promoção de Saúde e
Segurança do Trbalho, Análise de Risco I e II,Segurança do Trbalho, Análise de Risco I e II,
Plano de Emergencia, Educação para SegurançaPlano de Emergencia, Educação para Segurança
do Trabalho.do Trabalho.

NomeNome Luiz Flávio Lopes de AlmeidaLuiz Flávio Lopes de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduado em Análise de Sistemas/Professor III - Graduado em Análise de Sistemas/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Informática.; Componentes Curriculares:Informática.; Componentes Curriculares:
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Linguagem de programação, Banco de Dados,Linguagem de programação, Banco de Dados,
Inst. e Man. de Computadores, Programação deInst. e Man. de Computadores, Programação de
Computadores.Computadores.

NomeNome Marco Antonio J. de OliveiraMarco Antonio J. de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduado em Administração/Professor III - Graduado em Administração/

Licenciatura (Esquema I) -Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Componente: AdministraçãoHabilitação/Componente: Administração

NomeNome Maria Teresa QuirinoMaria Teresa Quirino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Portugues e Ingles/Professor VI - Licenciatura Portugues e Ingles/

Mestrado em Educação/ - Habilitação/Curso:Mestrado em Educação/ - Habilitação/Curso:
Ensino Médio, Informatica, Secretariado eEnsino Médio, Informatica, Secretariado e
Segurança do Trabalho.; Componente Curricular:Segurança do Trabalho.; Componente Curricular:
Ingles e Ingles Instrumental.Ingles e Ingles Instrumental.

NomeNome Marines ChristofaniMarines Christofani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduada em Comunicação Social,Professor III - Graduada em Comunicação Social,

Publicidade e Propaganda - Habilitação/Curso:Publicidade e Propaganda - Habilitação/Curso:
Administração.; Componentes Curriculares: CicloAdministração.; Componentes Curriculares: Ciclo
Mercadológico.Mercadológico.

NomeNome Neusa Maria de CamargoNeusa Maria de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Graduada em Sistemas deProfessor II - Graduada em Sistemas de

Informação/ Licenciatura (Esquema I) -Informação/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Informática.; ComponentesHabilitação/Curso: Informática.; Componentes
Curriculares: Gestão Sistemas Operacionais.Curriculares: Gestão Sistemas Operacionais.
Desenvolve Projeto na Biblioteca Viva e Resp.Desenvolve Projeto na Biblioteca Viva e Resp.
Microsoft na UNidadeMicrosoft na UNidade

NomeNome Paula Andrea Pannunzio MoreiraPaula Andrea Pannunzio Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduada em Arquitetura eProfessor IV - Graduada em Arquitetura e

Urbanismo/ Licenciada (EsquemaI) -Urbanismo/ Licenciada (EsquemaI) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores.;Habilitação/Curso: Design de Interiores.;
Componentes Curriculares: Desenho Técnico.Componentes Curriculares: Desenho Técnico.

NomeNome Paulo Sérgio GermanoPaulo Sérgio Germano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediado na ETEC Fernando Prestes, leciona naSediado na ETEC Fernando Prestes, leciona na

área de Informatica. Ja foi Diretor de ETEC.área de Informatica. Ja foi Diretor de ETEC.

NomeNome Renata Alves de Lima BroscoRenata Alves de Lima Brosco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professor IV - Graduada em Análise de Sistemas/Professor IV - Graduada em Análise de Sistemas/
Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Informática.; Componentes Curriculares: OperaçãoInformática.; Componentes Curriculares: Operação
de Software Aplicativo, Gestão Sistemasde Software Aplicativo, Gestão Sistemas
Operacionais, Aplicativos para Internet.Operacionais, Aplicativos para Internet.

NomeNome Renato de Luna BastosRenato de Luna Bastos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Engenharia Civil/Professor VI - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Desenho Basico de Construção Civil,Curriculares: Desenho Basico de Construção Civil,
Desenho de Construção Civil.Desenho de Construção Civil.

NomeNome Ivan TuraçaIvan Turaça
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente de Segurança InternaAgente de Segurança Interna

NomeNome Daniele Torres LoureiroDaniele Torres Loureiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Técnologa em Automação deProfessor I - Técnologa em Automação de

Escritórios e Secretariado /Licenciada (Esquema I)Escritórios e Secretariado /Licenciada (Esquema I)
- Habilitação/Curso: Secretariado- Habilitação/Curso: Secretariado

NomeNome Roberto Todesco SobrinhoRoberto Todesco Sobrinho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Arquitetura eProfessor V - Graduado em Arquitetura e

Urbanismo/ Licenciatura (Esquema I) -Urbanismo/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores.;Habilitação/Curso: Design de Interiores.;
Componentes Curriculares: Projeto, CAD,Componentes Curriculares: Projeto, CAD,
Linguagem Tec. Proj. Aplic. ao Design deLinguagem Tec. Proj. Aplic. ao Design de
Interiores, Est. e Aplic. dos Materiais eInteriores, Est. e Aplic. dos Materiais e
Revestimentos no Design de Interiores.Revestimentos no Design de Interiores.

NomeNome Romualdo EmilioRomualdo Emilio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Topografia, Materiais de Construção,Curriculares: Topografia, Materiais de Construção,
Desenho de Instalações Prediais, Resistência eDesenho de Instalações Prediais, Resistência e
Estabilidade.Estabilidade.

NomeNome Rudinei RodriguesRudinei Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Engenharia Mecânica/Professor VI - Graduado em Engenharia Mecânica/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Mecânica e Design de Interiores.; ComponentesMecânica e Design de Interiores.; Componentes
Curriculares: Dimensionamento de ComponentesCurriculares: Dimensionamento de Componentes
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para Projetos Mecanicos, Materiais de Construçãopara Projetos Mecanicos, Materiais de Construção
Mecanica, Tec. Medidas, Ajuste e Tolerancia,Mecanica, Tec. Medidas, Ajuste e Tolerancia,
Elementos de Maquinas.Elementos de Maquinas.

NomeNome Alex Machado SampaioAlex Machado Sampaio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II C -Professor de Ensino Médio e Técnico II C -

Técnologo em Processamento de Dados -Técnologo em Processamento de Dados -
Habilitação/Curso: Informática e Informática paraHabilitação/Curso: Informática e Informática para
InternetInternet

NomeNome Sueli Maria de Menesez LimaSueli Maria de Menesez Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II + Graduada e Administração deProfessor II + Graduada e Administração de

Empresas/ Licenciatura (Esquema I)/ Técnico emEmpresas/ Licenciatura (Esquema I)/ Técnico em
Informatica - Habilitação/Curso: Administração.;Informatica - Habilitação/Curso: Administração.;
Componentes Curriculares: Gestão de Materiais eComponentes Curriculares: Gestão de Materiais e
Produção, Gestão de Pessoal, Gestão deProdução, Gestão de Pessoal, Gestão de
Patrimônio e Seguros, Planejamento de ProduçãoPatrimônio e Seguros, Planejamento de Produção
de Seguros. Coordena o Curso de Logística.de Seguros. Coordena o Curso de Logística.

NomeNome Tânia Regina Pintor Gil CorráTânia Regina Pintor Gil Corrá
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Plena em ciencias comProfessor VI - Licenciatura Plena em ciencias com

habilitação em Matematica - Habilitação/Curso:habilitação em Matematica - Habilitação/Curso:
Ensino Médio e Administração.; ComponentesEnsino Médio e Administração.; Componentes
Curriculares: Matemática, Fisica e MatematicaCurriculares: Matemática, Fisica e Matematica
Comercial e Financeira.Comercial e Financeira.

NomeNome Teodoro Tadeu de Carvalho KupperTeodoro Tadeu de Carvalho Kupper
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Plena em Matemática -Professor VI - Licenciatura Plena em Matemática -

Habilitação/Curso: Mecânica, Desenho deHabilitação/Curso: Mecânica, Desenho de
Construção Civil e Administração.; ComponentesConstrução Civil e Administração.; Componentes
Curriculares: Estatistica, Matemática Comercial eCurriculares: Estatistica, Matemática Comercial e
Financeira.Financeira.

NomeNome Thiago Tadeu F. de OliveiraThiago Tadeu F. de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciatura em Letras/Portugues -Professor I - Licenciatura em Letras/Portugues -

Habilitação/Curso: Ensino Médio, Design deHabilitação/Curso: Ensino Médio, Design de
Interiores e Desenho de Construção Civil.;Interiores e Desenho de Construção Civil.;
Componentes Curriculares: Linguagem, ProduçãoComponentes Curriculares: Linguagem, Produção
e Tecnologia, Linguagem e Tecnologia,e Tecnologia, Linguagem e Tecnologia,
Comunicação na área de Design de Interiores.Comunicação na área de Design de Interiores.

NomeNome Túlio Cesar Rocha CamargoTúlio Cesar Rocha Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV, Tecnologia em Processamento deProfessor IV, Tecnologia em Processamento de
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Dados, Licenciatura em Geografia.; Habil/Curso:Dados, Licenciatura em Geografia.; Habil/Curso:
Informática, Turismo e Secretariado.;Informática, Turismo e Secretariado.;
Componentes Curriculares: Análise e Projeto deComponentes Curriculares: Análise e Projeto de
Sistemas, Informatica, Aspectos Geográficos eSistemas, Informatica, Aspectos Geográficos e
Format. do produto Turistico.Format. do produto Turistico.

NomeNome Alexandre Luiz LúcioAlexandre Luiz Lúcio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I A -Professor de Ensino Médio e Técnico I A -

Graduado em Ciências Contábeis -Graduado em Ciências Contábeis -
Habilitação/Curso: ContabilidadeHabilitação/Curso: Contabilidade

NomeNome LILIAN SARMENTO PEREIRALILIAN SARMENTO PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade ASSISTENTE ADMINISTRATIVOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Espaço FísicoEspaço Físico
  

ESPAÇOS FÍSICOSESPAÇOS FÍSICOS

Esta Unidade Escolar está instalada neste prédio desde 1982. O prédio é composto de 4 pavimentosEsta Unidade Escolar está instalada neste prédio desde 1982. O prédio é composto de 4 pavimentos
com uma área de 12.000 m2 para ser cuidada. No 1º pavimento temos: 7 salas de aulas, 1com uma área de 12.000 m2 para ser cuidada. No 1º pavimento temos: 7 salas de aulas, 1
Laboratório de Segurança do Trabalho, Sala de Manutenção, 2 sanitários femininos, 1 sanitárioLaboratório de Segurança do Trabalho, Sala de Manutenção, 2 sanitários femininos, 1 sanitário
masculino, 1 sanitário para portador de deficiência, Anfiteatro com 144 cadeiras, oficina mecânica,masculino, 1 sanitário para portador de deficiência, Anfiteatro com 144 cadeiras, oficina mecânica,
depósito, sala de pneumática, escadas, 2 vestiários, 1 Sala da Zeladoria, Pátio, 2 quadras, sendodepósito, sala de pneumática, escadas, 2 vestiários, 1 Sala da Zeladoria, Pátio, 2 quadras, sendo
uma coberta, área gramada, escadas, estacionamento, 3salas de laboratório do Curso deuma coberta, área gramada, escadas, estacionamento, 3salas de laboratório do Curso de
Edificações; no 2º pavimento, que é a entrada oficial da unidade, temos: a entrada com escadas,Edificações; no 2º pavimento, que é a entrada oficial da unidade, temos: a entrada com escadas,
área gramada ajardinada, saguão de entrada, Secretaria Acadêmica, sanitários para todos osárea gramada ajardinada, saguão de entrada, Secretaria Acadêmica, sanitários para todos os
servidores e professores (masculino e feminino) e 1 para portador de deficiências, Setor de Estágio,servidores e professores (masculino e feminino) e 1 para portador de deficiências, Setor de Estágio,
antessala da Direção, Diretoria, Diretoria de Serviços Administrativos, Coordenação, Coordenaçãoantessala da Direção, Diretoria, Diretoria de Serviços Administrativos, Coordenação, Coordenação
Pedagógica, Orientação Educacional, Gráfica, Recepção, Sala dos Professores, Seção Pessoal, SalaPedagógica, Orientação Educacional, Gráfica, Recepção, Sala dos Professores, Seção Pessoal, Sala
de Português, 1 espaço destinado aos laboratórios de Informática com 6 ambientes de 20de Português, 1 espaço destinado aos laboratórios de Informática com 6 ambientes de 20
computadores cada, 1 laboratório de Biologia e Química, 1 laboratório de Física, 6 extensoscomputadores cada, 1 laboratório de Biologia e Química, 1 laboratório de Física, 6 extensos
corredores, 4 salas de aulas, Sala de Multimeios com 120 cadeiras, Centro de Memória,corredores, 4 salas de aulas, Sala de Multimeios com 120 cadeiras, Centro de Memória,
Almoxarifado, Sala de Instrumentos da Fanfarra, Manutenção de Informática, APM, Cozinha; Anexo:Almoxarifado, Sala de Instrumentos da Fanfarra, Manutenção de Informática, APM, Cozinha; Anexo:
refeitório para funcionários, arquivo permanente, 8 salas de aulas, 1 Laboratório de Inglês com 1refeitório para funcionários, arquivo permanente, 8 salas de aulas, 1 Laboratório de Inglês com 1
computador, 1 espaço para laboratórios de Informática com 2 ambientes, com 20 computadorescomputador, 1 espaço para laboratórios de Informática com 2 ambientes, com 20 computadores
cada, 1 Laboratório de Gestão com 21 computadores, Biblioteca, 2 extensos corredores; 3ºcada, 1 Laboratório de Gestão com 21 computadores, Biblioteca, 2 extensos corredores; 3º
pavimento: 6 salas de aulas, Sala de Topografia, 1 sanitário feminino, 1 sanitário masculino, sala depavimento: 6 salas de aulas, Sala de Topografia, 1 sanitário feminino, 1 sanitário masculino, sala de
Design de Interiores com pranchetas, 2 salas com pranchetas, sala específica para Edificações, 2Design de Interiores com pranchetas, 2 salas com pranchetas, sala específica para Edificações, 2
corredores, 2 escadas. corredores, 2 escadas. 

Durante este período ocorreram muitas mudanças no ensino Técnico. Devido a criação de novosDurante este período ocorreram muitas mudanças no ensino Técnico. Devido a criação de novos
cursos e, consequentemente, o aumento da quantidade de alunos foram necessárias váriascursos e, consequentemente, o aumento da quantidade de alunos foram necessárias várias
ampliações e alterações de instalações e equipamentos, portanto, há a necessidade de reformaampliações e alterações de instalações e equipamentos, portanto, há a necessidade de reforma
completa da rede elétrica, devido à expansão dos equipamentos elétricos-eletrônicos e também porcompleta da rede elétrica, devido à expansão dos equipamentos elétricos-eletrônicos e também por
ser o último prédio existente nesta rua, sofre bruscas quedas de energia, o que poderá acarretarser o último prédio existente nesta rua, sofre bruscas quedas de energia, o que poderá acarretar
prejuízos e danos materiais. Em agosto de 2013, iniciou-se uma reforma na escola. A Construtoraprejuízos e danos materiais. Em agosto de 2013, iniciou-se uma reforma na escola. A Construtora
Lemam atuou em vários pontos como: Reformas de todas as oficinas, onde funcionarão osLemam atuou em vários pontos como: Reformas de todas as oficinas, onde funcionarão os
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Laboratórios de Edificações. No entanto, para um segundo momento ficarão o estacionamento eLaboratórios de Edificações. No entanto, para um segundo momento ficarão o estacionamento e
biblioteca como maiores prioridades. Contudo, de forma mais detalhada, seguem abaixo as ações debiblioteca como maiores prioridades. Contudo, de forma mais detalhada, seguem abaixo as ações de
melhorias na estrutura física das dependências da unidade quedeverão acontecer nas próximas melhorias na estrutura física das dependências da unidade quedeverão acontecer nas próximas OSOS
(Ordem de Serviços(Ordem de Serviços) pela empresa contratada:) pela empresa contratada:

Oficina:Oficina:Fazer uma adequação para melhor aproveitamento dos espaços.Fazer uma adequação para melhor aproveitamento dos espaços.

As salas de aulas:As salas de aulas: necessitam de reparos em suas instalações, tais como: troca de fechaduras, necessitam de reparos em suas instalações, tais como: troca de fechaduras,
portas, lousas, reparos elétricos e em algumas delas há a necessidade da troca de piso, sendo esteportas, lousas, reparos elétricos e em algumas delas há a necessidade da troca de piso, sendo este
de concreto espelhado, e que não aceitam reparos em rachaduras.de concreto espelhado, e que não aceitam reparos em rachaduras.

Anfiteatro:Anfiteatro: para que este se encontre em boa condição de uso, seu piso que é de madeira, para que este se encontre em boa condição de uso, seu piso que é de madeira,
sustentado por estrutura de ferro, precisa ser refeito, pois apresenta problemas localizados na partesustentado por estrutura de ferro, precisa ser refeito, pois apresenta problemas localizados na parte
de madeira em função da grande movimentação dos alunos. Necessita de reforma adequada, tendode madeira em função da grande movimentação dos alunos. Necessita de reforma adequada, tendo
sido reformado a parte mais afetada (os quatro primeiros degraus) em 2019. Daremos continuidade.sido reformado a parte mais afetada (os quatro primeiros degraus) em 2019. Daremos continuidade.

Projeto de acessibilidadeProjeto de acessibilidade: já foi realizada a construção de rampas na entrada da escola com: já foi realizada a construção de rampas na entrada da escola com
sinalização tátil de solo. A unidade escolar ainda necessita da instalação de um elevador para acessosinalização tátil de solo. A unidade escolar ainda necessita da instalação de um elevador para acesso
para portadores de deficiência física ou rampa de acesso para outros andares.para portadores de deficiência física ou rampa de acesso para outros andares.

Portaria Principal:Portaria Principal:Está sendo projetada juntamente com a sala dos professores para uma melhorEstá sendo projetada juntamente com a sala dos professores para uma melhor
qualidade aos nossos docentes e nossos vigilantes, visando a segurança de nossos alunos e de todosqualidade aos nossos docentes e nossos vigilantes, visando a segurança de nossos alunos e de todos
nós.nós.

Ampliação da sala dos professoresAmpliação da sala dos professores devido ao aumento do número destes, estamos elaborando devido ao aumento do número destes, estamos elaborando
projeto para a mudança ou modificações.projeto para a mudança ou modificações.

Reforma e readequação das vagas do estacionamento: Reforma e readequação das vagas do estacionamento: Em virtude dos caminhões de cargaEm virtude dos caminhões de carga
para merenda, o piso do estacionamento foi danificado. Juntamente com o Centro Paula Souza, umapara merenda, o piso do estacionamento foi danificado. Juntamente com o Centro Paula Souza, uma
reforma deve ser feita.reforma deve ser feita.

Adequação da rede elétrica do prédioAdequação da rede elétrica do prédio: É extremamente necessária a execução desse serviço.: É extremamente necessária a execução desse serviço.

Instalação de mais câmeras de segurança: Instalação de mais câmeras de segurança: Para uma melhor segurança, a unidade escolar estáPara uma melhor segurança, a unidade escolar está
planejando instalar mais câmeras.planejando instalar mais câmeras.

Adaptação Cozinha Merenda:Adaptação Cozinha Merenda:Para tentarmos melhorar a qualidade do atendimentoda cozinha,Para tentarmos melhorar a qualidade do atendimentoda cozinha,
estamos fazendo um projeto e adaptando a troca da cozinha com a cantina, visando a segurançaestamos fazendo um projeto e adaptando a troca da cozinha com a cantina, visando a segurança
dos alunos e das merendeiras. A logística entre as mesas de refeições e cozinha da merenda seriados alunos e das merendeiras. A logística entre as mesas de refeições e cozinha da merenda seria
mais adequada com essa modificação.mais adequada com essa modificação.

Projeto de Construção da Nova Cozinha e Refeitório: Projeto de Construção da Nova Cozinha e Refeitório: Em virtude de verbas, a unidade terá queEm virtude de verbas, a unidade terá que
aguardar para os próximos anos.aguardar para os próximos anos.

Banheiros: Banheiros: Fazer uma nova reforma na parte hidráulica dos banheiros.Fazer uma nova reforma na parte hidráulica dos banheiros.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 82 LABORATÓRIO DE GESTÃOSALA 82 LABORATÓRIO DE GESTÃO
ÁreaÁrea 77,14M²77,14M²
DescriçãoDescrição Laboratório de gestão, localizado no piso anexo,Laboratório de gestão, localizado no piso anexo,

com uma área de 77,14m2 contendo 21com uma área de 77,14m2 contendo 21
microcomputadores, 01 tela de projeção,01microcomputadores, 01 tela de projeção,01
projetor, 01 mesa de reunião,01 lousa branca, 1projetor, 01 mesa de reunião,01 lousa branca, 1

                            26 / 64                            26 / 64



 

aparelho de ar condicionado, capacidade para 40aparelho de ar condicionado, capacidade para 40
alunos, destinado às aulas práticas das áres dealunos, destinado às aulas práticas das áres de
Administração, Secretariado, Contabilidade eAdministração, Secretariado, Contabilidade e
Logistica.Logistica.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULASALA DE AULA
ÁreaÁrea 304,19 M²304,19 M²
DescriçãoDescrição Serão construidas 04 (quatro) salas de aula e umaSerão construidas 04 (quatro) salas de aula e uma

salas apoio, as salas de aula terão capacidadesalas apoio, as salas de aula terão capacidade
para 40 alunos pertencentes às área do Ensinopara 40 alunos pertencentes às área do Ensino
Médio, Administração, Contabilidade eMédio, Administração, Contabilidade e
Agenciamento de Viagem.Agenciamento de Viagem.

LocalizaçãoLocalização PISO SUPERIORPISO SUPERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 69 - Pranchetário de DesignSALA 69 - Pranchetário de Design
ÁreaÁrea 73,41 m²73,41 m²
DescriçãoDescrição Sala com pia, lousa branca, tv de tela plana,Sala com pia, lousa branca, tv de tela plana,

ventiladores, 2 pranchetas, mesa do professor eventiladores, 2 pranchetas, mesa do professor e
mesa central.mesa central.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 10 LAB. DE SEGURANÇA DO TRABALHOSALA 10 LAB. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ÁreaÁrea 64,00 M²64,00 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente GINASIO POLI ESPORTIVOGINASIO POLI ESPORTIVO
ÁreaÁrea 500,00 M²500,00 M²
DescriçãoDescrição Construção do Ginasio Poli Esportivo destinada asConstrução do Ginasio Poli Esportivo destinada as

atividades de Educação Fisica ministradas pelosatividades de Educação Fisica ministradas pelos
professores desta Unidade aos cursos queprofessores desta Unidade aos cursos que
possuem este componente curricular, bem comopossuem este componente curricular, bem como
às atividades que necessitarem de um espaçoàs atividades que necessitarem de um espaço
maior para atividades como: Gincanas, Projetomaior para atividades como: Gincanas, Projeto
Integração, Apresentações de TCC e outras.Integração, Apresentações de TCC e outras.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 30 LAB.TERREO AMB.2SALA 30 LAB.TERREO AMB.2
ÁreaÁrea 58,76m258,76m2
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, possui 20Localizado no piso terreo, possui 20

computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1
aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 30 LAB.TERREO AMB.3SALA 30 LAB.TERREO AMB.3
ÁreaÁrea 46,70 M²46,70 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, possui 20Localizado no piso terreo, possui 20

computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1
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aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 30 LAB.TERREO AMB.1SALA 30 LAB.TERREO AMB.1
ÁreaÁrea 63,12 M²63,12 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, possui 20Localizado no piso terreo, possui 20

computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1
aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.aparelho de ar condicionado, 1 tela de projeção.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 30 LAB.TERREO AMB.4SALA 30 LAB.TERREO AMB.4
ÁreaÁrea 41,42 M²41,42 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso térreo, possui 20Localizado no piso térreo, possui 20

computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1computadores, 1 lousa branca, 1 projetor, 1
aparelho de ar condicionado.aparelho de ar condicionado.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 31 LAB.TERREO AMB.5SALA 31 LAB.TERREO AMB.5
ÁreaÁrea 64,55M²64,55M²
DescriçãoDescrição Localizada no andar terreo, possui 21Localizada no andar terreo, possui 21

computadores, 1 lousa branca, 1 tela de projeçãocomputadores, 1 lousa branca, 1 tela de projeção
,1 aparelho de ar condicionado, 1 caixa,1 aparelho de ar condicionado, 1 caixa
amplificada com microfone, 1 projetor.amplificada com microfone, 1 projetor.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 32 LAB.TERREO AMB.6SALA 32 LAB.TERREO AMB.6
ÁreaÁrea 42,54 M²42,54 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, possui 20Localizado no piso terreo, possui 20

computadores, 1 lousa branca, 1aparelho de TVcomputadores, 1 lousa branca, 1aparelho de TV
42' , 1 aparelho de ar condicionado.42' , 1 aparelho de ar condicionado.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 83 LAB.ANEXO AMB.3SALA 83 LAB.ANEXO AMB.3
ÁreaÁrea 54,54m254,54m2
DescriçãoDescrição Localizado no piso anexo, sala com 20Localizado no piso anexo, sala com 20

computadores, 1 lousa branca, 1 aparelhos de arcomputadores, 1 lousa branca, 1 aparelhos de ar
condicionado 1 uma TV de tela plana.condicionado 1 uma TV de tela plana.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 87 LAB. INGLESSALA 87 LAB. INGLES
ÁreaÁrea 43,16 M²43,16 M²
DescriçãoDescrição Localizado no prédio anexo, possui 1 computador,Localizado no prédio anexo, possui 1 computador,

1 lousa verde, 1 aparelho de TV.1 lousa verde, 1 aparelho de TV.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 84 BIBLIOTECASALA 84 BIBLIOTECA
ÁreaÁrea 174,58 M²174,58 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso anexo, em sua área externaLocalizado no piso anexo, em sua área externa
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possui 6 computadores para uso dos alunos empossui 6 computadores para uso dos alunos em
trabalho nas horas vagas e acesso a internet,trabalho nas horas vagas e acesso a internet,
10.000 volumes e 7.800 títulos. Conta com um10.000 volumes e 7.800 títulos. Conta com um
sistema informatizado para pesquisa de livros esistema informatizado para pesquisa de livros e
vídeos.vídeos.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 52/56 AUDITORIO - MULTIMEIOSSALA 52/56 AUDITORIO - MULTIMEIOS
ÁreaÁrea 127,11 M²127,11 M²
DescriçãoDescrição Localizada no piso terreo, possui sistema de somLocalizada no piso terreo, possui sistema de som

para palestras e trabalhos de conclusão de curso,para palestras e trabalhos de conclusão de curso,
1 projetor, 1 computador, microfones e 1201 projetor, 1 computador, microfones e 120
cadeiras.cadeiras.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ANFI-TEATROANFI-TEATRO
ÁreaÁrea 150,00 M²150,00 M²
DescriçãoDescrição Localizado entre o piso térreo e piso inferior, podeLocalizado entre o piso térreo e piso inferior, pode

ser utilizado para palestras e trabalhos deser utilizado para palestras e trabalhos de
conclusão de curso, possui 1 sala de som ( 4conclusão de curso, possui 1 sala de som ( 4
caixas acústicas, 2 retornos no palco, entrada nocaixas acústicas, 2 retornos no palco, entrada no
palco para 4 microfones e 2 sem fio diretamentepalco para 4 microfones e 2 sem fio diretamente
na mesa da sala de som ), 1 projetor , 1 tela dena mesa da sala de som ), 1 projetor , 1 tela de
projeção, 144 lugares.projeção, 144 lugares.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 33 LAB.BIOLOGIA/QUIMICASALA 33 LAB.BIOLOGIA/QUIMICA
ÁreaÁrea 61,46 M²61,46 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso térreo, possui 1 projetor deLocalizado no piso térreo, possui 1 projetor de

slides, 1 computador, equipamento para usoslides, 1 computador, equipamento para uso
específico nas aulas e mesas com capacidade deespecífico nas aulas e mesas com capacidade de
42 alunos.42 alunos.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 34 LAB. FISICASALA 34 LAB. FISICA
ÁreaÁrea 41,42M²41,42M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso térreo, possui uma TV,Localizado no piso térreo, possui uma TV,

equipamentos específicos e capacidade para 40equipamentos específicos e capacidade para 40
alunos.alunos.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 36 LAB. LINGUAS E LITERATURASALA 36 LAB. LINGUAS E LITERATURA
ÁreaÁrea 62,81 M²62,81 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, 1 aparelho de TV 42', 1Localizado no piso terreo, 1 aparelho de TV 42', 1

aparelho de DVD/VHS, 1 aparelho de araparelho de DVD/VHS, 1 aparelho de ar
condicionado.condicionado.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 62 DESPENSASALA 62 DESPENSA
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ÁreaÁrea 40,00 M²40,00 M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso térreo, possui 12 paletes deLocalizado no piso térreo, possui 12 paletes de

plástico.plástico.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 53 MANUTENCAO DE COMPUTADORESSALA 53 MANUTENCAO DE COMPUTADORES
ÁreaÁrea 28,56m228,56m2
DescriçãoDescrição Localizado no piso terreo, atende a todos osLocalizado no piso terreo, atende a todos os

laboratorios, salas ambientes e setoreslaboratorios, salas ambientes e setores
administrativos. Comporta o funcionamento de 3administrativos. Comporta o funcionamento de 3
servidores fisicos, 6 servidores virtuais, 1 Switchservidores fisicos, 6 servidores virtuais, 1 Switch
Gigabit, 2 roteadores ( intragov e telefonica ), 3Gigabit, 2 roteadores ( intragov e telefonica ), 3
modens ADSL, 2 roteadores de rede sem fio, 1modens ADSL, 2 roteadores de rede sem fio, 1
firewall/roteador, 3 Noobreaks, 2 estações defirewall/roteador, 3 Noobreaks, 2 estações de
trabalho.trabalho.

LocalizaçãoLocalização TERREOTERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA PARA MERENDACOZINHA PARA MERENDA
ÁreaÁrea 55,45 M²55,45 M²
DescriçãoDescrição Uma cozinha industrial com fogões e freezerUma cozinha industrial com fogões e freezer

especiais para atendimento a merenda dos alunosespeciais para atendimento a merenda dos alunos
da escola.da escola.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESPAÇO DENOMINADO MARMITEIROESPAÇO DENOMINADO MARMITEIRO
ÁreaÁrea 10,00 M²10,00 M²
DescriçãoDescrição Um espaço reservado para aquecimento dasUm espaço reservado para aquecimento das

marmitas dos alunos do Ensino Médio, Técnico emarmitas dos alunos do Ensino Médio, Técnico e
integrados.integrados.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 83 LAB.ANEXO AMB.2SALA 83 LAB.ANEXO AMB.2
ÁreaÁrea 52,80M²52,80M²
DescriçãoDescrição Localizado no piso anexo, sala com 20Localizado no piso anexo, sala com 20

computadores, 1 lousa branca, 1 aparelho de arcomputadores, 1 lousa branca, 1 aparelho de ar
condicionado e 1 projetor.condicionado e 1 projetor.

LocalizaçãoLocalização PISO SUPERIORPISO SUPERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 65 - Pranchetário de Construção CivilSALA 65 - Pranchetário de Construção Civil
ÁreaÁrea 105,17m²105,17m²
DescriçãoDescrição Sala com 20 pranchetas, lousa (para giz), mesa doSala com 20 pranchetas, lousa (para giz), mesa do

professor, ventiladores, pia e uma TV conectada aprofessor, ventiladores, pia e uma TV conectada a
um computador.um computador.

LocalizaçãoLocalização PISO SUPERIORPISO SUPERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 66 - PranchetárioSALA 66 - Pranchetário
ÁreaÁrea 106,59 m²106,59 m²
DescriçãoDescrição Sala com 20 pranchetas, lousa branca, mesa doSala com 20 pranchetas, lousa branca, mesa do

professor e ventiladores.professor e ventiladores.
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LocalizaçãoLocalização PISO SUPERIORPISO SUPERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA 67 - Pranchetário DesignSALA 67 - Pranchetário Design
ÁreaÁrea 62,49 m²62,49 m²
DescriçãoDescrição Sala com 20 pranchetas, mesa para professor,Sala com 20 pranchetas, mesa para professor,

lousa branca e ventiladores.lousa branca e ventiladores.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente OficinaOficina
ÁreaÁrea 305,46m2305,46m2
DescriçãoDescrição Local destinado à reparos necessários referentesLocal destinado à reparos necessários referentes

à Unidade escolar. Apoio para os laboratórios deà Unidade escolar. Apoio para os laboratórios de
Edificações. Atualmente, tem uma área destinadaEdificações. Atualmente, tem uma área destinada
à materiais que não estão sendo utilizados naà materiais que não estão sendo utilizados na
unidade.unidade.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório do Curso de EdificaçõesLaboratório do Curso de Edificações
ÁreaÁrea 54,26m254,26m2
DescriçãoDescrição Sala Ambiente do Curso de Edificações com LousaSala Ambiente do Curso de Edificações com Lousa

branca, TV , armários com ferramentas e mesasbranca, TV , armários com ferramentas e mesas
de granitos para desenvolvimento de trabalhos ede granitos para desenvolvimento de trabalhos e
maquetes.maquetes.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório EdificaçõesLaboratório Edificações
ÁreaÁrea 52,11m252,11m2
DescriçãoDescrição Laboratório para desenvolver protótipos e testesLaboratório para desenvolver protótipos e testes

relacionados ao Curso de Edificações.relacionados ao Curso de Edificações.

LocalizaçãoLocalização PISO INFERIORPISO INFERIOR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Ambiente EdificaçõesSala Ambiente Edificações
ÁreaÁrea 42,29m242,29m2
DescriçãoDescrição Sala ambiente destinada ao Curso de Edificações.Sala ambiente destinada ao Curso de Edificações.

Recursos MateriaisRecursos Materiais
  

No ano de 2018os recursos financeiros para a manutenção da escola tiveram as seguintes origens eNo ano de 2018os recursos financeiros para a manutenção da escola tiveram as seguintes origens e
valores:valores:

OrigemOrigem TipoTipo Total deTotal de
InvestimentoInvestimento

Média MensalMédia Mensal % % Em RelaçãoEm Relação
ao Totalao Total

Centro PaulaCentro Paula
SouzaSouza

ContaConta
Adiantamento -Adiantamento -
Dinheiro - DMPPDinheiro - DMPP

R$97.500,00R$97.500,00   R$ 8.125,00  R$ 8.125,00 14,78%14,78%
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Centro PaulaCentro Paula
SouzaSouza

ContaConta
Adiantamento -Adiantamento -
Dinheiro -Dinheiro -
GEENEROSGEENEROS
ALIMENTÍCIOSALIMENTÍCIOS

R$ 39.600,00R$ 39.600,00   R$ 3.300,00  R$ 3.300,00 6,00%6,00%

Centro PaulaCentro Paula
SouzaSouza

ContaConta
Adiantamento -Adiantamento -
Dinheiro - VALEDinheiro - VALE
TRANSPORTETRANSPORTE

R$ 18.070,20R$ 18.070,20   R$ 1.505,85  R$ 1.505,85 2,73%2,73%

Centro PaulaCentro Paula
SouzaSouza

ContaConta
Adiantamento -Adiantamento -
Dinheiro DMPPDinheiro DMPP
UFIECUFIEC

R$ 4.500,00R$ 4.500,00   R$ 375,00  R$ 375,00 0,68%0,68%

Pregão EletrônicoPregão Eletrônico Material deMaterial de
ConsumoConsumo

R$ 16.843,00R$ 16.843,00   R$ 1.403,58  R$ 1.403,58 2,55%2,55%

Pregão EletrônicoPregão Eletrônico Equipamentos eEquipamentos e
MobiliáriosMobiliários

R$ 147.715,00R$ 147.715,00   R$ 12.309,58  R$ 12.309,58 22,39%22,39%

Centro PaulaCentro Paula
SouzaSouza

Contas deContas de
Utilidade PúblicaUtilidade Pública

R$ 183.205,16R$ 183.205,16 R$ 15.267,09R$ 15.267,09 27,77%27,77%

APMAPM Dinheiro/AcessórioDinheiro/Acessório
ss

R$ 103.194,24 (R$ 103.194,24 ( R$7.000,00R$7.000,00 23,07%23,07%

Total Geral de InvestimentoTotal Geral de Investimento R$ 659.630,74R$ 659.630,74 R$ 54.969,22R$ 54.969,22 100,00%100,00%

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

SERVIÇOS TERCEIRIZADOSSERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PROCESSO 6984/15 - CONTRATO: 052/16PROCESSO 6984/15 - CONTRATO: 052/16- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -
CONTRATADA: RCA-SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP.: OBJETO;" Prestação de ServiçosCONTRATADA: RCA-SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP.: OBJETO;" Prestação de Serviços
de limpeza, asseio e conservação predial”. - GESTOR: SÔNIA MARIA GONELLI.de limpeza, asseio e conservação predial”. - GESTOR: SÔNIA MARIA GONELLI.Contrato prorrogadoContrato prorrogado
até 17/03/2020.até 17/03/2020.

PROCESSO 0630/14 - CONTRATO: 135/14PROCESSO 0630/14 - CONTRATO: 135/14- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -
CONTRATADA: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.: OBJETO; "Prestação de serviços deCONTRATADA: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.: OBJETO; "Prestação de serviços de
vigilância/segurança patrimonial (desarmada)”. - GESTOR: LICINIO BASTOS NETO.vigilância/segurança patrimonial (desarmada)”. - GESTOR: LICINIO BASTOS NETO.ContratoContrato
prorrogado até 30/06/2019.prorrogado até 30/06/2019.

MerendaMerenda

A merenda da Etec éfornecida pelo Governo Estadual vinculada a Secretaria da Educação eA merenda da Etec éfornecida pelo Governo Estadual vinculada a Secretaria da Educação e
tercerizada.tercerizada.

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres - APM 2019Associação de Pais e Mestres - APM 2019
DescriçãoDescrição CONSELHO DELIBERATIVO Roseli Barna Christo deCONSELHO DELIBERATIVO Roseli Barna Christo de
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Camargo (Diretor de Escola – Presidente) LuizCamargo (Diretor de Escola – Presidente) Luiz
Rodolfo Bastos (Funcionário) Renata Vieira GibimRodolfo Bastos (Funcionário) Renata Vieira Gibim
de Araújo (professora) Jéssica Sewaybrickerde Araújo (professora) Jéssica Sewaybricker
Ribeiro (professora) Vanderlei PereiraRibeiro (professora) Vanderlei Pereira
(Funcionário) Marco Antônio Juscelino de Oliveira(Funcionário) Marco Antônio Juscelino de Oliveira
(Professor) Rosária Romano (mãe de aluna)(Professor) Rosária Romano (mãe de aluna)
Dernival dos Reis (Pai de Aluna) Patrícia Silva dosDernival dos Reis (Pai de Aluna) Patrícia Silva dos
Reis (Mãe de Aluno) Mateus César de OliveiraReis (Mãe de Aluno) Mateus César de Oliveira
(professor) CONSELHO FISCAL Gilson Garcia (pai(professor) CONSELHO FISCAL Gilson Garcia (pai
de aluno) Selma Cristina Souza Pedra (professora)de aluno) Selma Cristina Souza Pedra (professora)
DIRETORIA EXECUTIVA DA APM DIRETORDIRETORIA EXECUTIVA DA APM DIRETOR
EXECUTIVO - Carlos Hingst Corrá VICE DIRETOREXECUTIVO - Carlos Hingst Corrá VICE DIRETOR
EXECUTIVO – Cíntia Aparecida de CamargoEXECUTIVO – Cíntia Aparecida de Camargo
Hannickel SECRETÁRIO – Acidália Campos MorettiHannickel SECRETÁRIO – Acidália Campos Moretti
DIRETOR FINANCEIRO – Neusa Maria de CamargoDIRETOR FINANCEIRO – Neusa Maria de Camargo
VICE DIRETOR FINANCEIRO – Tânia Regina PintorVICE DIRETOR FINANCEIRO – Tânia Regina Pintor
Gil Corra DIRETOR CULTURAL ESPORTIVO EGil Corra DIRETOR CULTURAL ESPORTIVO E
SOCIAL - Marcelo Henrique Arrojo DIRETOR DESOCIAL - Marcelo Henrique Arrojo DIRETOR DE
PATRIMÔNIO – Benedita Maria FariaPATRIMÔNIO – Benedita Maria Faria

DenominaçãoDenominação Conselho de Escola - 22/04/2019 aConselho de Escola - 22/04/2019 a
22/04/2020 22/04/2020 

DescriçãoDescrição O conselho de Escolha tem a duração de um ano. IO conselho de Escolha tem a duração de um ano. I
– PELA COMUNIDADE ESCOLAR a)Diretor,– PELA COMUNIDADE ESCOLAR a)Diretor,
presidente nato. Roseli Barna Christo de Camargopresidente nato. Roseli Barna Christo de Camargo
RG. 909080393-0 b)Coordenadora PedagógicaRG. 909080393-0 b)Coordenadora Pedagógica
Acidália Campos Moretti. RG. 3.889.182Acidália Campos Moretti. RG. 3.889.182
c)Orientadora Educacional Dinamene Oliveira RG.c)Orientadora Educacional Dinamene Oliveira RG.
33.952.386-4 d)Representante das diretorias de33.952.386-4 d)Representante das diretorias de
serviços e relações institucionais. Sonia Mariaserviços e relações institucionais. Sonia Maria
Campos Gonelli – Diretora Administrativa RG.Campos Gonelli – Diretora Administrativa RG.
8.632.639-9 Simone Cristine de Souza – Diretora8.632.639-9 Simone Cristine de Souza – Diretora
Acadêmica RG. 23.500.348-7 e)Representante dosAcadêmica RG. 23.500.348-7 e)Representante dos
professores Ensino Médio e Médio Integrado:professores Ensino Médio e Médio Integrado:
RG.41.305.440-3 Neusa Maria de Camargo RG.RG.41.305.440-3 Neusa Maria de Camargo RG.
22.277.485-X Bruno Henrique de Oliveira RG.22.277.485-X Bruno Henrique de Oliveira RG.
45.598.013-5 f)Representante de professores45.598.013-5 f)Representante de professores
Ensino Técnico Benedita Maria Faria. RG.Ensino Técnico Benedita Maria Faria. RG.
8.589.681 g)Representante dos servidores técnico8.589.681 g)Representante dos servidores técnico
e administrativos Darli Paulucci – Chefe de Seçãoe administrativos Darli Paulucci – Chefe de Seção
Administrativa RG. 15.420.563-1 h)RepresentanteAdministrativa RG. 15.420.563-1 h)Representante
dos pais de alunos Luiz Rodolfo Bastos RG.dos pais de alunos Luiz Rodolfo Bastos RG.
6.06.061.497 i)Representante de Alunos RG.6.06.061.497 i)Representante de Alunos RG.
43.388.023-5 RG. 44.709.792-1 j)Representante43.388.023-5 RG. 44.709.792-1 j)Representante
das instituições auxiliares Cíntia Aparecida A. dedas instituições auxiliares Cíntia Aparecida A. de
C. Hannickel RG. 40.153.956-8 II - PELAC. Hannickel RG. 40.153.956-8 II - PELA
COMUNIDADE EXTRAESCOLAR: a)RepresentanteCOMUNIDADE EXTRAESCOLAR: a)Representante
de órgão de classe: Adriana Cristina Machado dede órgão de classe: Adriana Cristina Machado de
Araújo Galan RG. 27.763.575- b)RepresentanteAraújo Galan RG. 27.763.575- b)Representante
dos empresários, vinculado a um dos cursos Luísdos empresários, vinculado a um dos cursos Luís
Fernando Maranzano. RG. 21.711.609-7 MarcoFernando Maranzano. RG. 21.711.609-7 Marco
Antonio Juscelino de Oliveira RG. 13.809.818.Antonio Juscelino de Oliveira RG. 13.809.818.
c)Aluno egresso atuante em sua área de formaçãoc)Aluno egresso atuante em sua área de formação
técnica Anderson Luiz Pauletti Rodrigues RG.técnica Anderson Luiz Pauletti Rodrigues RG.
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35.200.934-2 d)Representante do poder público35.200.934-2 d)Representante do poder público
municipal e)Representante de instituição demunicipal e)Representante de instituição de
ensino, vinculada a um dos cursos Renata Vieiraensino, vinculada a um dos cursos Renata Vieira
Gibim de Araújo RG. 20.329.310-1 Mateus CésarGibim de Araújo RG. 20.329.310-1 Mateus César
de Oliveira RG. 19.438.318-0 f)Representantes dede Oliveira RG. 19.438.318-0 f)Representantes de
demais segmentos de interesse da escola. Mariademais segmentos de interesse da escola. Maria
da Glória Souza. RG. 6.814.683-8da Glória Souza. RG. 6.814.683-8

DenominaçãoDenominação CIPACIPA
DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de AcidentesA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

tem por finalidade cuidar da prevenção detem por finalidade cuidar da prevenção de
acidentes e da segurança e higiene do trabalhoacidentes e da segurança e higiene do trabalho
nas dependências da Escola. Constituída emnas dependências da Escola. Constituída em
09/10/2018 e prorrogada para 2019.09/10/2018 e prorrogada para 2019.
REPRESENTANTES DO EMPREGADOR TitularREPRESENTANTES DO EMPREGADOR Titular
Geraldino Martins Badaró Filho Benedita MariaGeraldino Martins Badaró Filho Benedita Maria
Faria Suplente Rudinei Rodrigues Vanessa BarrosFaria Suplente Rudinei Rodrigues Vanessa Barros
Cortes Da mesma forma declarou-se empossadoCortes Da mesma forma declarou-se empossado
os representantes eleitos pelos empregadosos representantes eleitos pelos empregados
Titular Licínio Bastos Neto Darli Paulucci SuplenteTitular Licínio Bastos Neto Darli Paulucci Suplente
Edilson Ramos de Ramos Dinamene OliveiraEdilson Ramos de Ramos Dinamene Oliveira
NevesNeves

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição A eleição ocorreu em 22 de abril de 2019 e aA eleição ocorreu em 22 de abril de 2019 e a

posse foi dada, na sala da Direção da Etec, pelaposse foi dada, na sala da Direção da Etec, pela
Diretora Roseli B.C. de Camargo que deu posse aDiretora Roseli B.C. de Camargo que deu posse a
chapa vencedora e foi organizado o Projeto sobrechapa vencedora e foi organizado o Projeto sobre
o Plano de trabalho: Comunicação, Manifesto,o Plano de trabalho: Comunicação, Manifesto,
Gincana, Projeto de Talheres, Campanha deGincana, Projeto de Talheres, Campanha de
Conscientização, Uso de Uniforme, Vestibulinho.Conscientização, Uso de Uniforme, Vestibulinho.
CHAPA ELEITA CARGO Aluno CLASSE PRESIDENTECHAPA ELEITA CARGO Aluno CLASSE PRESIDENTE
João Vítor Costa Caldini 1º EM5 DIRETOR DEJoão Vítor Costa Caldini 1º EM5 DIRETOR DE
ESPORTE Daniel Luís Bevilacqua 1º EM5 DIRETORESPORTE Daniel Luís Bevilacqua 1º EM5 DIRETOR
SOCIAL Vinícius Gabriel Moreira Gasparini 1º ETIMSOCIAL Vinícius Gabriel Moreira Gasparini 1º ETIM
/INFORMÁTICA ‘ DIRETOR DE IMPRENSA Élio/INFORMÁTICA ‘ DIRETOR DE IMPRENSA Élio
Augusto R. de Jesus 1º EM5 CONSELHEIRO GERALAugusto R. de Jesus 1º EM5 CONSELHEIRO GERAL
Laura França de Oliveira 1º ETIM /EDIFICAÇÕESLaura França de Oliveira 1º ETIM /EDIFICAÇÕES
TESOUREIRO João Vítor de Oliveira 1º EM5TESOUREIRO João Vítor de Oliveira 1º EM5
ORADOR Everton N. Oliveira 1º EM5ORADOR Everton N. Oliveira 1º EM5

MissãoMissão
  

Educar, capacitando o educando para exercer a cidadania e atuar como agente de transformaçãoEducar, capacitando o educando para exercer a cidadania e atuar como agente de transformação
social, preparado para prosseguir seus estudos e enfrentar os desafios do mundo do trabalho.social, preparado para prosseguir seus estudos e enfrentar os desafios do mundo do trabalho.

Gerar oportunidades de emprego para as pessoas através do desenvolvimento humano eGerar oportunidades de emprego para as pessoas através do desenvolvimento humano e
profissional construída pela educação pública profissional e tecnológica e manter vivo o prazer peloprofissional construída pela educação pública profissional e tecnológica e manter vivo o prazer pelo
conhecimento.conhecimento.
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VisãoVisão
  

Fundação: 15 de agosto de 1654Fundação: 15 de agosto de 1654 Prefeito: Prefeito: JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPOJOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Estado: São PauloEstado: São Paulo Localização: 23° 30' 07" S 47° 27' 28" OLocalização: 23° 30' 07" S 47° 27' 28" O
Mesorregião: Macro Metropolitana PaulistaMesorregião: Macro Metropolitana Paulista Microrregião: SorocabaMicrorregião: Sorocaba
Distância até a capital: 90 quilômetrosDistância até a capital: 90 quilômetros Sorocaba significa “terra rasgada” em tupiSorocaba significa “terra rasgada” em tupi

Municípios limítrofesMunicípios limítrofes: Porto Feliz (N), Votorantim (S), Mairinque (L), Itu (NE), : Porto Feliz (N), Votorantim (S), Mairinque (L), Itu (NE), 

 Araçoiaba da Serra (O), Salto de Pirapora (SO) e Iperó (NO). Araçoiaba da Serra (O), Salto de Pirapora (SO) e Iperó (NO).

Feriados municipais:Feriados municipais:

Dia 15 de agosto: Aniversário da cidadeDia 15 de agosto: Aniversário da cidade

Dia 20 de novembro: Dia da Consciência NegraDia 20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Cidade de Sorocaba Vista Panorâmica (Parcial)Cidade de Sorocaba Vista Panorâmica (Parcial)

Características geográficas (ano de 2018):Características geográficas (ano de 2018):
Área: 450,362 km²Área: 450,362 km² População estimada 2018: 659.871 hab. (8ª maiorPopulação estimada 2018: 659.871 hab. (8ª maior

do estado)do estado)11

Densidade: 1.304,18hab./km²Densidade: 1.304,18hab./km² Altitude: 601 metrosAltitude: 601 metros
Clima: subtropicalClima: subtropical Fuso horário: UTC-3 (horário de Brasília)Fuso horário: UTC-3 (horário de Brasília)

11Informação obtida site IBGE:https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-Informação obtida site IBGE:https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-

municipios.html?t=destaques&c=3552205municipios.html?t=destaques&c=3552205, acesso em 28/03/2018, acesso em 28/03/2018

Localização de Sorocaba no mapaLocalização de Sorocaba no mapa
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INDICADORES:OPORTUNIDADESINDICADORES:OPORTUNIDADES
IDH: 0,798 - elevado PNUD/2010PIB: IDH: 0,798 - elevado PNUD/2010PIB: Produto Interno Bruto (PIB):Produto Interno Bruto (PIB):R$ 30,56 bilhões (em 2015), R$ 30,56 bilhões (em 2015), 
PIB per capitaPIB per capita, 2016 R$ 46.888,51, 2016 R$ 46.888,51

Sorocaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Possui uma área de 449,122Sorocaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Possui uma área de 449,122
km² sendo 55% de área urbana e 45% de área rural. Sua população estimada em 2018é dekm² sendo 55% de área urbana e 45% de área rural. Sua população estimada em 2018é de
671.186habitantes, sendo divulgada no último censo de 2010 a quantia de586.625 habitantes.671.186habitantes, sendo divulgada no último censo de 2010 a quantia de586.625 habitantes.É oÉ o
terceiro município mais populoso do interior paulista e o quarto mercado consumidor doterceiro município mais populoso do interior paulista e o quarto mercado consumidor do
estado fora da região metropolitana da capitalestado fora da região metropolitana da capital, com um potencial de consumo per capita anual, com um potencial de consumo per capita anual
estimado em 2,4 mil dólares para a população urbana (602 mil pessoas) e 917 dólares para a ruralestimado em 2,4 mil dólares para a população urbana (602 mil pessoas) e 917 dólares para a rural
(7,2 mil pessoas) e a(7,2 mil pessoas) e aoitava cidade brasileira com maior potencial de consumooitava cidade brasileira com maior potencial de consumo. Regiões muito. Regiões muito
próximas a Sorocaba são consideradas as maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo,próximas a Sorocaba são consideradas as maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo,
são elas: Jundiaí, São Paulo, Campinas e Santos cujas populações, somadas à de Sorocaba,são elas: Jundiaí, São Paulo, Campinas e Santos cujas populações, somadas à de Sorocaba,
ultrapassam 29 milhões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado.O timeultrapassam 29 milhões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado.O time
profissional de futebol da cidade é o Esporte Clube São Bento.profissional de futebol da cidade é o Esporte Clube São Bento.

Uma Cidade Moderna e de Oportunidades. Os veículos públicos, ônibus e táxis usam combustívelUma Cidade Moderna e de Oportunidades. Os veículos públicos, ônibus e táxis usam combustível
limpo (energia elétrica, etanol ou hidrogênio); o Código de Obras e o Plano Diretor enfatizam o usolimpo (energia elétrica, etanol ou hidrogênio); o Código de Obras e o Plano Diretor enfatizam o uso
de ventilação e iluminação naturais, energia solar, acessibilidade, torneiras e descargasde ventilação e iluminação naturais, energia solar, acessibilidade, torneiras e descargas
automáticas. Estimula o lixo mínimo, a coleta seletiva de recicláveis, a compostagem, a recuperaçãoautomáticas. Estimula o lixo mínimo, a coleta seletiva de recicláveis, a compostagem, a recuperação
energética, usos alternativos de resíduos e aterros licenciados para inertes contaminados.energética, usos alternativos de resíduos e aterros licenciados para inertes contaminados.

Fonte:Fonte:http://www.sorocaba.sp.gov.br/portal/eixos-estrategicos/cidade-moderna-e-de-oportunidadeshttp://www.sorocaba.sp.gov.br/portal/eixos-estrategicos/cidade-moderna-e-de-oportunidades,,
acesso em 14/04/2019 as 14h30acesso em 14/04/2019 as 14h30

Fonte:Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panoramahttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panorama, acesso 13/04/2019 as 14h30, acesso 13/04/2019 as 14h30

EDUCAÇÃO -OPORTUNIDADES / AMEAÇASEDUCAÇÃO -OPORTUNIDADES / AMEAÇAS

Sorocaba possui inúmeras universidadesprivadas de grande relevência para o municipio, dentre elasSorocaba possui inúmeras universidadesprivadas de grande relevência para o municipio, dentre elas
é importante citar:Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica deé importante citar:Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), Universidade de Sorocaba (UNISO), ESAMC Sorocaba, Anhanguera, Veris IbmecSão Paulo (PUC-SP), Universidade de Sorocaba (UNISO), ESAMC Sorocaba, Anhanguera, Veris Ibmec
(antigo Uirapuru Superior), Academia de Letras de Sorocaba, Universidade Paulista (UNIP). Além(antigo Uirapuru Superior), Academia de Letras de Sorocaba, Universidade Paulista (UNIP). Além
destas possuí tambémduas públicas: UNESP Sorocaba e Universidade Federal de São Carlosdestas possuí tambémduas públicas: UNESP Sorocaba e Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar).(UFSCar).

Possui também nove faculdades, entre elas, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS),Possui também nove faculdades, entre elas, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS),
Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo - Sorocaba (FATEC-SO), Faculdade de EducaçãoFaculdade de Tecnologia do estado de São Paulo - Sorocaba (FATEC-SO), Faculdade de Educação
Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba (FEFISO), Instituto Manchester Paulista de EnsinoFísica da Associação Cristã de Moços de Sorocaba (FEFISO), Instituto Manchester Paulista de Ensino
Superior (IMAPES), Academia de Ensino Superior (AES), Escola Superior de Administração, MarketingSuperior (IMAPES), Academia de Ensino Superior (AES), Escola Superior de Administração, Marketing
e Comunicação (ESAMC), Anhanguera Educacional, Centro de Educação Sorocabano Uirapuru ee Comunicação (ESAMC), Anhanguera Educacional, Centro de Educação Sorocabano Uirapuru e
União das Instituições Educacionais de São Paulo (UNIESP), entre outras escolas.União das Instituições Educacionais de São Paulo (UNIESP), entre outras escolas.
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Entre as faculdades, a Fatec e a Esamc obtiveram a melhor classificação.Entre as faculdades, a Fatec e a Esamc obtiveram a melhor classificação.A Fatec obteve conceitoA Fatec obteve conceito
4, ficando em 11º no Estado e em 20º no País.4, ficando em 11º no Estado e em 20º no País.A Esamc, que também obteve conceito 4, ficouA Esamc, que também obteve conceito 4, ficou
em 34º do ranking estadual e em 76º no nacional. Já entre as universidades, a melhor classificada naem 34º do ranking estadual e em 76º no nacional. Já entre as universidades, a melhor classificada na
cidade foi a Universidade de Sorocaba (Uniso), que obteve conceito 3, ficou em 14º no rankingcidade foi a Universidade de Sorocaba (Uniso), que obteve conceito 3, ficou em 14º no ranking
estadual e em 99º no nacional.estadual e em 99º no nacional.

São quatrocentas escolas públicas, municipais e privadas, de ensino fundamental a médio, muitasSão quatrocentas escolas públicas, municipais e privadas, de ensino fundamental a médio, muitas
com cursos profissionalizantes.com cursos profissionalizantes.

Também estão presentes na cidade grandes instituições como o SENAI, Senac, Escola TécnicaTambém estão presentes na cidade grandes instituições como o SENAI, Senac, Escola Técnica
Estadual Rubens de Faria e Souza, Escola Técnica Estadual Fernando Prestes e a Escola TécnicaEstadual Rubens de Faria e Souza, Escola Técnica Estadual Fernando Prestes e a Escola Técnica
Armando Pannunzio.Armando Pannunzio.

CULTURA E LAZERCULTURA E LAZER

Os visitantes podem encontrar diversas opções para lazer, cultura e gastronomia na cidade, háOs visitantes podem encontrar diversas opções para lazer, cultura e gastronomia na cidade, há
inúmeros parques abertos ao público, igrejas históricas, monumentos, museus, mausoléus einúmeros parques abertos ao público, igrejas históricas, monumentos, museus, mausoléus e
memoriais. O jardim zoológico municipal, Quinzinho de Barros, é um dos maiores e mais bemmemoriais. O jardim zoológico municipal, Quinzinho de Barros, é um dos maiores e mais bem
construídos jardins zoológicos da América do Sul. Com diversos centros comerciais como o Shoppingconstruídos jardins zoológicos da América do Sul. Com diversos centros comerciais como o Shopping
Iguatemi Esplanada, Sorocaba Shopping, Pátio Ciane, Shopping Cidade, Shopping Panorâmico,Iguatemi Esplanada, Sorocaba Shopping, Pátio Ciane, Shopping Cidade, Shopping Panorâmico,
dentre outros, os visitantes e moradores acabam tendo várias opções de espaços para compras edentre outros, os visitantes e moradores acabam tendo várias opções de espaços para compras e
passeios comerciais. A vida noturna na cidade é agitada e conta com opções diversificadas de bares,passeios comerciais. A vida noturna na cidade é agitada e conta com opções diversificadas de bares,
restaurantes, espaços para eventos e shows, que atende as diversas características de público. restaurantes, espaços para eventos e shows, que atende as diversas características de público. 

Os visitantes podem se hospedar em um dos inúmeros hotéis distribuídos pela cidade, que oferecemOs visitantes podem se hospedar em um dos inúmeros hotéis distribuídos pela cidade, que oferecem
desde estruturas simples e com preços bem acessíveis, até luxuosos complexos de lazer e dedesde estruturas simples e com preços bem acessíveis, até luxuosos complexos de lazer e de
tratamento de saúde como os SPA’s passando também pela opção de hotéis de rede hoteleiras comotratamento de saúde como os SPA’s passando também pela opção de hotéis de rede hoteleiras como
Transamérica, Ibis, Alpha Inn entre outros. Transamérica, Ibis, Alpha Inn entre outros. 

Sorocaba tem um dos sistemas de transporte público mais bem avaliados do Estado, contando comSorocaba tem um dos sistemas de transporte público mais bem avaliados do Estado, contando com
dois terminais de ônibus e uma extensa frota. A cidade também conta com O Aeroporto Estadual dedois terminais de ônibus e uma extensa frota. A cidade também conta com O Aeroporto Estadual de
Sorocaba, Bertram Luiz Leupolzé um dos mais movimentados do estado em termos de pousos eSorocaba, Bertram Luiz Leupolzé um dos mais movimentados do estado em termos de pousos e
decolagens, realiza vôos para a capital, Rio de Janeiro e cidades do Estados de Santa Catarina, Riodecolagens, realiza vôos para a capital, Rio de Janeiro e cidades do Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais.Grande do Sul e Minas Gerais.

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABAPARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Parque Tecnológico de Sorocaba tem como objetivo disseminar a cultura da inovação eParque Tecnológico de Sorocaba tem como objetivo disseminar a cultura da inovação e
empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável no Município de Sorocaba e região por meioempreendedorismo para o desenvolvimento sustentável no Município de Sorocaba e região por meio
da articulação entre o poder público, IES (Instituições de Ensino Superior) e o setorda articulação entre o poder público, IES (Instituições de Ensino Superior) e o setor
empresarial/indústrias, acelerando a transformação do conhecimento em riqueza.empresarial/indústrias, acelerando a transformação do conhecimento em riqueza.

O Parque é um espaço para que empresas, universidades e institutos instalem laboratórios deO Parque é um espaço para que empresas, universidades e institutos instalem laboratórios de
pesquisa para desenvolverem novos produtos ou serviços, gerando melhorias na qualidade de vidapesquisa para desenvolverem novos produtos ou serviços, gerando melhorias na qualidade de vida
da população.da população.

As instalações estão em uma área de 1,8 milhões de m2, estrategicamente organizada em espaçosAs instalações estão em uma área de 1,8 milhões de m2, estrategicamente organizada em espaços
para criação de empresas inovadoras (incubadora), desenvolvimento de atividades de P, D&Ipara criação de empresas inovadoras (incubadora), desenvolvimento de atividades de P, D&I
(Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação), projetos com as instituições de ensino superior e área(Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação), projetos com as instituições de ensino superior e área
estratégica para futuros projetos.estratégica para futuros projetos.
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

      ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTOATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

  ATO DE CRIAÇÃO  ATO DE CRIAÇÃO

Lei nº 1860 – 30/12/1921Lei nº 1860 – 30/12/1921

InstalaçãoInstalação

09/06/192909/06/1929

LegislaçãoLegislação

Lei Federal 9394/96 alterado para cursos técnicos pela Lei Federal 11741/08Lei Federal 9394/96 alterado para cursos técnicos pela Lei Federal 11741/08

Decreto Federal 5154/04Decreto Federal 5154/04

Resolução CNE/CEB 03/98Resolução CNE/CEB 03/98

Resolução CNE/CEB 04/99Resolução CNE/CEB 04/99

Parecer CNE/CEB 16/99Parecer CNE/CEB 16/99

Parecer CEE 105/98Parecer CEE 105/98

Parecer CEE 168/98Parecer CEE 168/98

Indicação CEE 08/2000Indicação CEE 08/2000

Indicação CEE 09/2000Indicação CEE 09/2000

Regimento Comum dasEscolas Técnicas do CEETEPS.Regimento Comum dasEscolas Técnicas do CEETEPS.

Portarias, Normas e Procedimentos editados pelo CEETEPS.Portarias, Normas e Procedimentos editados pelo CEETEPS.

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

ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO

Autorização: Parecer CEE 105/98 - DOE de 02/04/1998 - publicado no DOE de 02/04/1998 - S. I pág.Autorização: Parecer CEE 105/98 - DOE de 02/04/1998 - publicado no DOE de 02/04/1998 - S. I pág.
1313

Fundamentação Legal: Fundamentação Legal: 

Lei Federal n°9394/96, Resolução CNE/CEB n°02/12 e Indicações CEE n° 09/00 e 77/08.Lei Federal n°9394/96, Resolução CNE/CEB n°02/12 e Indicações CEE n° 09/00 e 77/08.

Lei Federal n°9394/96, alterada pela Lei Federal n°11684/08, Resolução CNE/CEB n°02/12 eLei Federal n°9394/96, alterada pela Lei Federal n°11684/08, Resolução CNE/CEB n°02/12 e
Indicações CEE n° 09/00 e 77/08.Indicações CEE n° 09/00 e 77/08.

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

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, de
06/11/2018, publicada no DOE de 07/11/2018, Poder Executivo – Seção I - página 75.06/11/2018, publicada no DOE de 07/11/2018, Poder Executivo – Seção I - página 75.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOHABILITAÇÃO 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,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 742, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 53.Poder Executivo – Seção I - página 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOHABILITAÇÃO 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,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 760, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 54.Poder Executivo – Seção I - página 54.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIOMÉDIO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 739, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/2015 - Poder Executivo – Seção I - página 53.11/09/2015 - Poder Executivo – Seção I - página 53.

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

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

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS DOSCURSOS TÉCNICOSHABILITAÇÕES PROFISSIONAIS DOSCURSOS TÉCNICOS

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52/53.Poder Executivo – Seção I - página 52/53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEMHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1047 de 24-8-2016, publicada no DOE de 25-8-2016 -Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1047 de 24-8-2016, publicada no DOE de 25-8-2016 -
Poder Executivo – Seção I - página 48.Poder Executivo – Seção I - página 48.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADEHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52/53.Poder Executivo – Seção I - página 52/53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1362, de 05/03/2018, publicada no DOE de 06/03/2018,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1362, de 05/03/2018, publicada no DOE de 06/03/2018,
Poder Executivo – Seção I - página 77.Poder Executivo – Seção I - página 77.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORESHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 746, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 746, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 53.Poder Executivo – Seção I - página 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕESHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 53.Poder Executivo – Seção I - página 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOSHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1570, de 27/11/2018, publicada no DOE de 28/11/2018,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1570, de 27/11/2018, publicada no DOE de 28/11/2018,
Poder Executivo – Seção I - página 66.Poder Executivo – Seção I - página 66.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 758, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 758, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 54.Poder Executivo – Seção I - página 54.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM FINANÇASHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM FINANÇAS

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52-53.Poder Executivo – Seção I - página 52-53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICAHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 53.Poder Executivo – Seção I - página 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICAHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52-53.Poder Executivo – Seção I - página 52-53.

HABILITAÇÃOHABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOSPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52-53.Poder Executivo – Seção I - página 52-53.

HABILITAÇÃOHABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SECRETARIADOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SECRETARIADO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52-53.Poder Executivo – Seção I - página 52-53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1207, de 12/05/2017, publicada no DOE de 13/05/2017,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1207, de 12/05/2017, publicada no DOE de 13/05/2017,
Poder Executivo – Seção I - página 53.Poder Executivo – Seção I - página 53.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (EAD)TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (EAD)

Plano de curso aprovado pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, página 53, Seção I, publicado no D.O.E.Plano de curso aprovado pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, página 53, Seção I, publicado no D.O.E.
de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n. 395/2016, página 36, Seção I, publicado no D.O.E. dede 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n. 395/2016, página 36, Seção I, publicado no D.O.E. de
10/12/2016.10/12/2016.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (EAD)TÉCNICO EM INFORMÁTICA (EAD)

Plano de curso aprovado pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, página 53, Seção I, publicado no D.O.E.Plano de curso aprovado pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, página 53, Seção I, publicado no D.O.E.
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de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n. 395/2016, página 36, Seção I, publicado no D.O.E. dede 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n. 395/2016, página 36, Seção I, publicado no D.O.E. de
10/12/2016.10/12/2016.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – JOVEM TÉCNICO -HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – JOVEM TÉCNICO -Plano dePlano de
Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015,Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015,
Poder Executivo – Seção I - página 52-53.Poder Executivo – Seção I - página 52-53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -
MÉDIOTEC II -MÉDIOTEC II -Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1362, de 05/03/2018, publicada noPlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1362, de 05/03/2018, publicada no
Diário Oficial de 06/03/2018, Poder Executivo – Seção I - página 77.Diário Oficial de 06/03/2018, Poder Executivo – Seção I - página 77.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA - MÉDIOTEC -HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA - MÉDIOTEC -Plano de CursoPlano de Curso
aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poderaprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder
Executivo – Seção I - página 52-53.Executivo – Seção I - página 52-53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de

Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
para 30% dos alunos dos cursos técnicos.para 30% dos alunos dos cursos técnicos.

ResultadoResultado No ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% deNo ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de
alunos estagiando correspondendo a 131 alunos,alunos estagiando correspondendo a 131 alunos,
a meta deverá ser atingida no prazo de 5 anos,a meta deverá ser atingida no prazo de 5 anos,
portanto atingimos 30 %.portanto atingimos 30 %.

DescriçãoDescrição Complementar o ensino ministrado ao aluno,Complementar o ensino ministrado ao aluno,
proporcionando-lhe iniciação e integração noproporcionando-lhe iniciação e integração no
mercado de trabalho, mediante treinamentomercado de trabalho, mediante treinamento
prático, aperfeiçoamento técnico-científico-prático, aperfeiçoamento técnico-científico-
cultural e relacionamento profissional.cultural e relacionamento profissional.

JustificativaJustificativa

MetaMeta EXCLUÍDAEXCLUÍDA
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição

JustificativaJustificativa

MetaMeta EXCLUÍDAEXCLUÍDA
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Não conseguimos excluirNão conseguimos excluir
JustificativaJustificativa

MetaMeta Organizar ações relacionadas ao Centro deOrganizar ações relacionadas ao Centro de
Memória da Etec Fernando Prestes em 50%Memória da Etec Fernando Prestes em 50%

ResultadoResultado Ao longo do ano de 2018, foram realizadas asAo longo do ano de 2018, foram realizadas as
seguintes ações no Centro de Memórias: 7seguintes ações no Centro de Memórias: 7
entrevistas com professores, ex-diretores eentrevistas com professores, ex-diretores e
funcionários; Participação nos dois clubes defuncionários; Participação nos dois clubes de
memória cumprindo-se integralmente todas asmemória cumprindo-se integralmente todas as
atividades solicitadas; foram apresentados umatividades solicitadas; foram apresentados um
artigo e um banner no o VI Encontro de Memóriasartigo e um banner no o VI Encontro de Memórias
e História da Educação Profissional; foi organizadae História da Educação Profissional; foi organizada
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a exposição “Etec Fernando Prestes, ontem ea exposição “Etec Fernando Prestes, ontem e
hoje” para a 2ª Semana Nacional de Arquivos.hoje” para a 2ª Semana Nacional de Arquivos.
Foram realizadas visitas monitoradas para turmasForam realizadas visitas monitoradas para turmas
dos cursos de gestão e ensino médio. Acredita-sedos cursos de gestão e ensino médio. Acredita-se
ter cumprido 70% das metas estabelecidas noter cumprido 70% das metas estabelecidas no
corrente ano..corrente ano..

DescriçãoDescrição Realizar pesquisas documental no Centro deRealizar pesquisas documental no Centro de
Memória ou nos espaços da Etec FernandoMemória ou nos espaços da Etec Fernando
Prestes, localizando currículos, planos de curso,Prestes, localizando currículos, planos de curso,
equipamentos, plantas de laboratórios,equipamentos, plantas de laboratórios,
fotografias, para identificar o perfil do público dafotografias, para identificar o perfil do público da
escola nos Cursos de Secretariado, a fim deescola nos Cursos de Secretariado, a fim de
produzir um catálogo de objetos do patrimônioproduzir um catálogo de objetos do patrimônio
cultural e tecnológico da educação profissional dacultural e tecnológico da educação profissional da
unidade escolar,unidade escolar,

JustificativaJustificativa

MetaMeta Upgrad e/ou atualização de 60% deUpgrad e/ou atualização de 60% de
equipamentos de informática.equipamentos de informática.

ResultadoResultado Se considerarmos os computadores usados eSe considerarmos os computadores usados e
novos atingimos cerca de 68,55%, que foramnovos atingimos cerca de 68,55%, que foram
trocados, ou seja, superamos a meta, ainda temtrocados, ou seja, superamos a meta, ainda tem
mais 17,61%, dos equipamentos que forammais 17,61%, dos equipamentos que foram
atualizados graças aos equipamentos queatualizados graças aos equipamentos que
chegaram, no relatório que enviei anteriormentechegaram, no relatório que enviei anteriormente
tem mais detalhes.tem mais detalhes.

DescriçãoDescrição Aumentar e acompanhar a atualização dosAumentar e acompanhar a atualização dos
softwares específicos de uso dos cursos,softwares específicos de uso dos cursos,
implementando-os para atualização do nossoimplementando-os para atualização do nosso
aluno ao mercado de trabalho e melhoria dosaluno ao mercado de trabalho e melhoria dos
recursos tecnológicos da unidade escolar numrecursos tecnológicos da unidade escolar num
total de 324 licenças, considerando que temostotal de 324 licenças, considerando que temos
180 computadores e há 18 licenças em cada180 computadores e há 18 licenças em cada
um.Através dessas estratégias aumentar em 10%um.Através dessas estratégias aumentar em 10%
o número de licenças para uso de softwareso número de licenças para uso de softwares
específicos dos cursos, para otimização dosespecíficos dos cursos, para otimização dos
recursos de informática nos laboratórios e salasrecursos de informática nos laboratórios e salas
ambientes e demais dependências da Etec queambientes e demais dependências da Etec que
utilizem tais recursos.utilizem tais recursos.

JustificativaJustificativa

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

ResultadoResultado As metas foram atingidas em 100%.As metas foram atingidas em 100%.
DescriçãoDescrição Buscar reduzir em 50% da dos seguintes cursos,Buscar reduzir em 50% da dos seguintes cursos,

período noturno:1º módulo do curso Técnico emperíodo noturno:1º módulo do curso Técnico em
Administração, 1º módulo do curso Técnico emAdministração, 1º módulo do curso Técnico em
Informática, 2º módulo do curso Técnico emInformática, 2º módulo do curso Técnico em
Segurança do Trabalho e 1º módulo do cursoSegurança do Trabalho e 1º módulo do curso
Técnico em Administração (JIM), nos 1º e 2ºTécnico em Administração (JIM), nos 1º e 2º
semestres letivos de 2018.semestres letivos de 2018.
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 Também, na semana Paulo Freire, serão Também, na semana Paulo Freire, serão
desenvolvidas várias atividades que irão explorardesenvolvidas várias atividades que irão explorar
a construção do conhecimento de formaa construção do conhecimento de forma
diversificada e contextualizada com a realizaçãodiversificada e contextualizada com a realização
de propostas de ensino aprendizagem que visarãode propostas de ensino aprendizagem que visarão
o desenvolvimento da criatividade, organização,o desenvolvimento da criatividade, organização,
trabalho em equipe, senso crítico além detrabalho em equipe, senso crítico além de
habilidades e competências pessoais ehabilidades e competências pessoais e
profissionais para 100% do Ensino Médio e Médioprofissionais para 100% do Ensino Médio e Médio
Integrado.Integrado.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Reduzir a evasão nos primeiros módulos dosReduzir a evasão nos primeiros módulos dos
cursos modulares em 10 pontos percentuais.cursos modulares em 10 pontos percentuais.

ResultadoResultado As Atas dos Conselhos: Intermediários e Final dosAs Atas dos Conselhos: Intermediários e Final dos
primeiros módulos, do ano de 2018, demonstramprimeiros módulos, do ano de 2018, demonstram
a existência de dois cursos que apresentarama existência de dois cursos que apresentaram
índices de evasão superior a 15%: Agenciamentoíndices de evasão superior a 15%: Agenciamento
de Viagem - Tarde (perda de 17,5%) , Eventos -de Viagem - Tarde (perda de 17,5%) , Eventos -
Noite (21,8%). Tais cursos serão alvo deNoite (21,8%). Tais cursos serão alvo de
acompanhamento para o ano letivo de 2019, noacompanhamento para o ano letivo de 2019, no
seguindo módulos. Meta tingida em 100%.seguindo módulos. Meta tingida em 100%.

DescriçãoDescrição Diminuir a evasão nos primeiros anos dos cursosDiminuir a evasão nos primeiros anos dos cursos
técnicos modulares.técnicos modulares.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Oferecer duas capacitações anuais a cadaOferecer duas capacitações anuais a cada
semetre para 23 funcionários e 10semetre para 23 funcionários e 10
estagiários.estagiários.

ResultadoResultado A capacitação para funcionários e administrativosA capacitação para funcionários e administrativos
e estagiários (uma em cada semestre) aprimoroue estagiários (uma em cada semestre) aprimorou
o atendimento da comunidade externa e internao atendimento da comunidade externa e interna
externos, definindo o seu papel na instituiçãoexternos, definindo o seu papel na instituição
quanto ao cumprimento de suas tarefas,quanto ao cumprimento de suas tarefas,
obrigações e responsabilidades.obrigações e responsabilidades.

DescriçãoDescrição Capacitação para estagiários e administrativosCapacitação para estagiários e administrativos
para atendimento telefônico e atendimento aopara atendimento telefônico e atendimento ao
cliente. Buscando a excelência entre seuscliente. Buscando a excelência entre seus
"clientes" externos discentes bem como os"clientes" externos discentes bem como os
"clientes" internos (colaboradores"clientes" internos (colaboradores
administrativos).administrativos).

JustificativaJustificativa

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

ResultadoResultado Essa meta foi atingida em 50%. Para que sejaEssa meta foi atingida em 50%. Para que seja
totalmente fortalecida teremos, de acordo com ototalmente fortalecida teremos, de acordo com o
calendário escolar,o Dia da Família. no ano decalendário escolar,o Dia da Família. no ano de
2019.2019.

DescriçãoDescrição Conscientizar 60% dos pais de que terão novasConscientizar 60% dos pais de que terão novas

                            43 / 64                            43 / 64



 

oportunidades de encontrar os professoresoportunidades de encontrar os professores
criando compromisso entre família e escola,criando compromisso entre família e escola,
mostrando que a aprendizagem só acontece se amostrando que a aprendizagem só acontece se a
escola, aluno e família trabalarem juntos.escola, aluno e família trabalarem juntos.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação DEMANDA / VESTIBULINHO (2016/2017 EDEMANDA / VESTIBULINHO (2016/2017 E

2018)2018)
AnáliseAnálise
  

ANÁLISE DO RELATÓRIO DO SARESP – 2018 - ETECANÁLISE DO RELATÓRIO DO SARESP – 2018 - ETEC
FERNANDO PRESTESFERNANDO PRESTES

IntroduçãoIntrodução

Nesse documento fazemos uma análise crítica dos resultadosNesse documento fazemos uma análise crítica dos resultados
obtidos pela escola no Sistema de Avaliação do Rendimentoobtidos pela escola no Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) realizado no ano deEscolar do Estado de São Paulo (SARESP) realizado no ano de
2018.2018.

Ressaltamos que essa análise vem sendo feita nesse modelo nosRessaltamos que essa análise vem sendo feita nesse modelo nos
últimos 8 anos e que à partir dela temos norteado nossoúltimos 8 anos e que à partir dela temos norteado nosso
Planejamento Pedagógico e Didático, desde as ações da área dePlanejamento Pedagógico e Didático, desde as ações da área de
Gestão até as ações praticadas em sala de aula.Gestão até as ações praticadas em sala de aula.

Nesse período temos feito essa análise crítica dos resultados queNesse período temos feito essa análise crítica dos resultados que
são apresentados a comunidade escolar. Exemplo disso tem sidosão apresentados a comunidade escolar. Exemplo disso tem sido
os encontros realizados com a Equipe de Gestão e Professoresos encontros realizados com a Equipe de Gestão e Professores
para a apresentação desses resultados e das palestras e debatespara a apresentação desses resultados e das palestras e debates
realizados com os alunos que participarão do SARESP norealizados com os alunos que participarão do SARESP no
respectivo ano letivo, apresentando a eles o objetivo desserespectivo ano letivo, apresentando a eles o objetivo desse
sistema de avaliação, os resultados da escola nos anos anterioressistema de avaliação, os resultados da escola nos anos anteriores
e a importância da participação deles para uma efetiva avaliaçãoe a importância da participação deles para uma efetiva avaliação
da nossa Unidade Escolar.da nossa Unidade Escolar.

Dessa forma segue a análise dos resultados da Escola noDessa forma segue a análise dos resultados da Escola no
SARESP 2018.SARESP 2018.

ResultadosResultados

Consideramos que a escola teve uma boa participação dos alunosConsideramos que a escola teve uma boa participação dos alunos
no SARESP 2018 atingindo 94,1% de alunos participantes, issono SARESP 2018 atingindo 94,1% de alunos participantes, isso
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representa um aumento de 1,3% em relaçãorepresenta um aumento de 1,3% em relação

Consideramos que a escola teve uma boa participação dos alunosConsideramos que a escola teve uma boa participação dos alunos
no SARESP 2018 atingindo 94,1% de alunos participantes, issono SARESP 2018 atingindo 94,1% de alunos participantes, isso
representa um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior erepresenta um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior e
ficamos ainda 3,5% acima da média de participação de alunos noficamos ainda 3,5% acima da média de participação de alunos no
Centro Paula Souza e esperamos que em 2019 possamos nosCentro Paula Souza e esperamos que em 2019 possamos nos
aproximar ainda mais dos 100% de participação, embora isso nãoaproximar ainda mais dos 100% de participação, embora isso não
seja uma tarefa tão simples devido a grande quantidade deseja uma tarefa tão simples devido a grande quantidade de
alunos que temos em nossa Etec.alunos que temos em nossa Etec.

Médias 2018Médias 2018

\Observando as médias obtidas pela escola nas duas disciplinas\Observando as médias obtidas pela escola nas duas disciplinas
avaliadas em 2018, percebemos que:avaliadas em 2018, percebemos que:

Em Língua Portuguesa a Escola se manteve acima da metaEm Língua Portuguesa a Escola se manteve acima da meta
esperada que é de 300, além de ter aumentado 0,5 pontos emesperada que é de 300, além de ter aumentado 0,5 pontos em
relação a nota de 2017 alcançando 335,1 pontos e ficando aindarelação a nota de 2017 alcançando 335,1 pontos e ficando ainda
10,1 pontos acima da média do Centro Paula Souza e em10,1 pontos acima da média do Centro Paula Souza e em
Matemática a escola ficou 10,3 pontos abaixo da meta que era deMatemática a escola ficou 10,3 pontos abaixo da meta que era de
350 350 (todos os alunos no nível adequado), (todos os alunos no nível adequado), porém subindo 9,6porém subindo 9,6
pontos em relação a 2017, ficando ainda 6,8 pontos acima dapontos em relação a 2017, ficando ainda 6,8 pontos acima da
média obtida pelo Centro Paula Souza.média obtida pelo Centro Paula Souza.
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Como funciona a escala dos níveis de proficiênciaComo funciona a escala dos níveis de proficiência

RESULTADO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM PORCENTAGEMRESULTADO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM PORCENTAGEM
DE ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIADE ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Nessa divisão em porcentagem de alunos por nível de proficiênciaNessa divisão em porcentagem de alunos por nível de proficiência
em Língua Portuguesa percebemos que apenas 0,6% do total deem Língua Portuguesa percebemos que apenas 0,6% do total de
alunos avaliados ficou no nível Abaixo do Básico, enquanto quealunos avaliados ficou no nível Abaixo do Básico, enquanto que
92% compõem a soma dos níveis Básico e Adequado e 7,5% no92% compõem a soma dos níveis Básico e Adequado e 7,5% no
nível Avançado.nível Avançado.
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A nossa meta agora é zerar o nível Abaixo de Básico e estamosA nossa meta agora é zerar o nível Abaixo de Básico e estamos
muito próximos disso.muito próximos disso.

Destacamos ainda que 7,5% de alunos estiveram no nívelDestacamos ainda que 7,5% de alunos estiveram no nível
avançado que de acordo com esse sistema de avaliação consideraavançado que de acordo com esse sistema de avaliação considera
que o aluno que estiver nessa classificação demonstraque o aluno que estiver nessa classificação demonstra
conhecimentos e domínio dos conteúdos, das competências econhecimentos e domínio dos conteúdos, das competências e
habilidades acima do requerido para o ano/série escolar em quehabilidades acima do requerido para o ano/série escolar em que
se encontram, nesse quesito ficamos 0,5 abaixo do CPS e nossose encontram, nesse quesito ficamos 0,5 abaixo do CPS e nosso
objetivo é ultrapassar esse índice, para tanto já estamosobjetivo é ultrapassar esse índice, para tanto já estamos
trabalhando os desafios em sala de aula com esses alunos.trabalhando os desafios em sala de aula com esses alunos.

RESULTADO DE MATEMÁTICA EM PORCENTAGEM DERESULTADO DE MATEMÁTICA EM PORCENTAGEM DE
ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIAALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Nessa divisão em porcentagem de alunos por nível de proficiênciaNessa divisão em porcentagem de alunos por nível de proficiência
em Matemática percebemos que apenas 4% do total de alunosem Matemática percebemos que apenas 4% do total de alunos
avaliados ficou no nível Abaixo do Básico, enquanto que 93,1%avaliados ficou no nível Abaixo do Básico, enquanto que 93,1%
compõem a soma dos níveis Básico e Adequado e 2,9% no nívelcompõem a soma dos níveis Básico e Adequado e 2,9% no nível
Avançado.Avançado.

A nossa meta é zerar o nível Abaixo de Básico, também fazer comA nossa meta é zerar o nível Abaixo de Básico, também fazer com
que aqueles que estão no nível Básico passem para o Adequadoque aqueles que estão no nível Básico passem para o Adequado
mantendo a média total acima de 350 que é a meta para a nossamantendo a média total acima de 350 que é a meta para a nossa
Etec.Etec.

Em comparação com o ano de 2017 temos uma redução dosEm comparação com o ano de 2017 temos uma redução dos
alunos que estavam nos níveis abaixo do básico ou básico e umalunos que estavam nos níveis abaixo do básico ou básico e um
aumento de 12,4% pontos dos alunos no nível adequado, portantoaumento de 12,4% pontos dos alunos no nível adequado, portanto
atingimos o objetivo estabelecido nesse quesito no ano anterior.atingimos o objetivo estabelecido nesse quesito no ano anterior.

Destacamos também que 2,9% de alunos estiveram no nívelDestacamos também que 2,9% de alunos estiveram no nível
avançado que de acordo com esse sistema de avaliação consideraavançado que de acordo com esse sistema de avaliação considera
que o aluno que estiver nessa classificação demonstramque o aluno que estiver nessa classificação demonstram
conhecimentos e domínio dos conteúdos, das competências econhecimentos e domínio dos conteúdos, das competências e
habilidades acima do requerido para o ano/série escolar em quehabilidades acima do requerido para o ano/série escolar em que
se encontram.se encontram.

    CONCLUSÃOCONCLUSÃO

De maneira geral destacamos que os resultados obtidos pelaDe maneira geral destacamos que os resultados obtidos pela
escola no SARESP 2018 estiveram acima das médias obtidas porescola no SARESP 2018 estiveram acima das médias obtidas por
todas as outras instâncias, inclusive as médias do própriotodas as outras instâncias, inclusive as médias do próprio
CEETEPS.CEETEPS.
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Esse resultado considerado positivo mostra o bom trabalho deEsse resultado considerado positivo mostra o bom trabalho de
toda a equipe da “Etec Fernando Prestes” desde a equipe detoda a equipe da “Etec Fernando Prestes” desde a equipe de
gestão, passando pelos professores que estão em contato diretogestão, passando pelos professores que estão em contato direto
com os alunos a maior parte do tempo até os funcionários quecom os alunos a maior parte do tempo até os funcionários que
contribuem muito para o funcionamento dessa estrutura.contribuem muito para o funcionamento dessa estrutura.

Para os anos seguintes acreditamos que devemos manter o ritmoPara os anos seguintes acreditamos que devemos manter o ritmo
de trabalho focando na formação de cidadãos ricos em conteúdode trabalho focando na formação de cidadãos ricos em conteúdo
e criticidade, acompanhando o lema da escola “Ensinando para ae criticidade, acompanhando o lema da escola “Ensinando para a
Vida”.Vida”.

 É importante destacar que ao longo dos últimos anos projetos É importante destacar que ao longo dos últimos anos projetos
importantes têm colaborado para esse bom desempenho noimportantes têm colaborado para esse bom desempenho no
SARESP. Como, por exemplo:SARESP. Como, por exemplo:

A participação da escola em Olimpíadas Científicas como aA participação da escola em Olimpíadas Científicas como a
OBMEP, OBM, OBA entre outras;OBMEP, OBM, OBA entre outras;
A realização da Semana Paulo Freire com participaçãoA realização da Semana Paulo Freire com participação
ativa dos alunos;ativa dos alunos;
O dia da Hispanidade;O dia da Hispanidade;
Palestra anual sobre o SARESP;Palestra anual sobre o SARESP;
Semana de provas;Semana de provas;
Simulado;Simulado;
A Gincana da Amizade que acontece o ano todo comA Gincana da Amizade que acontece o ano todo com
diversos momentos:diversos momentos:

Solidário através das arrecadações de leite eSolidário através das arrecadações de leite e
mantimentos;mantimentos;
Cultural;Cultural;
Esportiva;Esportiva;
Etc.Etc.

 Além é claro do empenho e desenvolvimento de projetos por Além é claro do empenho e desenvolvimento de projetos por
parte da equipe de professores em sala de aula.parte da equipe de professores em sala de aula.

Análise: Prof. Ms. Bruno Henrique de OliveiraAnálise: Prof. Ms. Bruno Henrique de Oliveira

Coordenador do EM e ETIMCoordenador do EM e ETIM

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Corpo docente - Classe descentralizada Prof.Corpo docente - Classe descentralizada Prof.

Joaquim Izidoro MarinsJoaquim Izidoro Marins
DescriçãoDescrição
considerando que o corpo docente da classe descentralizadaconsiderando que o corpo docente da classe descentralizada
refere-se aos mesmos educadores da etec sede, concluímos que arefere-se aos mesmos educadores da etec sede, concluímos que a
competência para exercerem sua profissão com a qualidadecompetência para exercerem sua profissão com a qualidade
exigida é proporcional.exigida é proporcional.

DenominaçãoDenominação Comprometimento discenteComprometimento discente
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DescriçãoDescrição
Os resultados obtidos nos últimos exames de indicadores deOs resultados obtidos nos últimos exames de indicadores de
qualidade de ensino, tais como SARESP e ENEM, representam oqualidade de ensino, tais como SARESP e ENEM, representam o
interesse, compromisso e instrução dos alunos.interesse, compromisso e instrução dos alunos.

DenominaçãoDenominação Merenda de qualidadeMerenda de qualidade
DescriçãoDescrição
 Na Unidade de ensino são oferecidas 4 merendas balanceadas ao Na Unidade de ensino são oferecidas 4 merendas balanceadas ao
longo do dia, conforme os horários programados para seremlongo do dia, conforme os horários programados para serem
servidos aos alunos.servidos aos alunos.

DenominaçãoDenominação Laboratórios de informáticaLaboratórios de informática
DescriçãoDescrição
A Etec conta com 10 laboratórios de informática atualizados, asA Etec conta com 10 laboratórios de informática atualizados, as
máquinas são semestralmente formatadas e configuradas paramáquinas são semestralmente formatadas e configuradas para
atender da melhor forma alunos e professores.atender da melhor forma alunos e professores.

DenominaçãoDenominação Corpo docenteCorpo docente
DescriçãoDescrição
Professores capacitados e com as competências necessárias paraProfessores capacitados e com as competências necessárias para
realizar as aulas atribuídas de forma que o aluno receba orealizar as aulas atribuídas de forma que o aluno receba o
conteúdo por completo.conteúdo por completo.

DenominaçãoDenominação Atividades extracurricularesAtividades extracurriculares
DescriçãoDescrição
A escola busca integrar-se à comunidade através dos eventos queA escola busca integrar-se à comunidade através dos eventos que
realiza os quais são resultados da aprendizagem do aluno, comorealiza os quais são resultados da aprendizagem do aluno, como
por exemplo, SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentespor exemplo, SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho, promovendo palestras voltadas aos alunos e aosno Trabalho, promovendo palestras voltadas aos alunos e aos
trabalhadores da cidade, Festa Junina, Semana dos Cursos (detrabalhadores da cidade, Festa Junina, Semana dos Cursos (de
acordo com o Calendário Escolar); apresentação dos TCCs emacordo com o Calendário Escolar); apresentação dos TCCs em
forma de feira (duas vezes ao ano), Semana Paulo Freire; Dia daforma de feira (duas vezes ao ano), Semana Paulo Freire; Dia da
Família; Gincana da Amizade, cadastramento do Imposto deFamília; Gincana da Amizade, cadastramento do Imposto de
Renda gratuito à Comunidade, além das visitas técnicas eRenda gratuito à Comunidade, além das visitas técnicas e
palestras com profissionais das áreas correlatas aos cursos.palestras com profissionais das áreas correlatas aos cursos.

DenominaçãoDenominação Localização da EtecLocalização da Etec
DescriçãoDescrição
A Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificaçãoA Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificação
para a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etecpara a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etec
maior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possuimaior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possui
entrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada paraentrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada para
automóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada abertaautomóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada aberta
também para a área verde do reservatório do Jardim dos estados,também para a área verde do reservatório do Jardim dos estados,
uma obra de drenagem que complementa a implantação douma obra de drenagem que complementa a implantação do
Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que aReservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que a
prefeitura está finalizando ao lado da Etec.prefeitura está finalizando ao lado da Etec.

DenominaçãoDenominação Baixo índice de absenteísmo entreBaixo índice de absenteísmo entre
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funcionários e docentesfuncionários e docentes
DescriçãoDescrição
o índice de absenteísmo dos professores da Etec não ultrapassa ao índice de absenteísmo dos professores da Etec não ultrapassa a
margem de 5,65%, considerados a carga horária dos cursosmargem de 5,65%, considerados a carga horária dos cursos
oferecidos e carga horária atribuída aos professores e número deoferecidos e carga horária atribuída aos professores e número de
faltas ocasionadas. Entre os funcionários, esse índice fica emfaltas ocasionadas. Entre os funcionários, esse índice fica em
torno de 4,13%. Considerando a dimensão da Etec, a quantidadetorno de 4,13%. Considerando a dimensão da Etec, a quantidade
de cursos oferecidos e serviços administrativos executados, nossade cursos oferecidos e serviços administrativos executados, nossa
margem é considerada excelente mediante os resultadosmargem é considerada excelente mediante os resultados
apresentados.apresentados.

DenominaçãoDenominação Merenda de qualidade - ClasseMerenda de qualidade - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A merenda oferecida pela Unidade (janta) segue os critériosA merenda oferecida pela Unidade (janta) segue os critérios
necessários para garantir uma alimentação balanceada e nutritivanecessários para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva
para nossos alunos.para nossos alunos.

DenominaçãoDenominação Relacionamento interno - ClasseRelacionamento interno - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
Estes itens apontados espelham-se nos descritos e praticadosEstes itens apontados espelham-se nos descritos e praticados
pela etec sede, com ressalta para a cumplicidade dos docentespela etec sede, com ressalta para a cumplicidade dos docentes
com os seus pares.com os seus pares.

DenominaçãoDenominação Laboratórios de informática - ClasseLaboratórios de informática - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A unidade descentralizada conta com 2 laboratórios deA unidade descentralizada conta com 2 laboratórios de
informática oferecidos pelo CPS mais 1 laboratório disponibilizadoinformática oferecidos pelo CPS mais 1 laboratório disponibilizado
pelo estado. Ainda oferece 1 sala de vídeo, estilo cinema e maispelo estado. Ainda oferece 1 sala de vídeo, estilo cinema e mais
uma sala com datashow, mesas e cadeiras para estudos.uma sala com datashow, mesas e cadeiras para estudos.

DenominaçãoDenominação Estacionamento - Classe descentralizadaEstacionamento - Classe descentralizada
Prof. Joaquim Izidoro MarinsProf. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A unidade oferece estacionamento para os docentes, garantindoA unidade oferece estacionamento para os docentes, garantindo
segurança para o bem material e fundamentalmente para aquelessegurança para o bem material e fundamentalmente para aqueles
que lecionam.que lecionam.

DenominaçãoDenominação Infraestrutura tecnológicaInfraestrutura tecnológica
DescriçãoDescrição
A etec conta com salas de aulas limpas, lousas brancas, TV's,A etec conta com salas de aulas limpas, lousas brancas, TV's,
ventiladores e assentos adequados para o estudo dos alunos. Nosventiladores e assentos adequados para o estudo dos alunos. Nos
laboratórios oferecidos para os cursos que os exigem, possuímoslaboratórios oferecidos para os cursos que os exigem, possuímos
toda a infraestrutura necessária para a realização das atividadestoda a infraestrutura necessária para a realização das atividades
práticas com excelência.práticas com excelência.

DenominaçãoDenominação Relacionamento internoRelacionamento interno
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DescriçãoDescrição
O relacionamento entre alunos e professores é exemplo deO relacionamento entre alunos e professores é exemplo de
harmonia entre aqueles que estão em uma escola para aprenderharmonia entre aqueles que estão em uma escola para aprender
conteúdos didáticos, técnicos e principalmente humanos. Esseconteúdos didáticos, técnicos e principalmente humanos. Esse
relacionamento é o vinculo principal que nos garante gerirrelacionamento é o vinculo principal que nos garante gerir
educação com qualidade e respeito ao próximo. Em casoseducação com qualidade e respeito ao próximo. Em casos
isolados a Etec orientou-se de manter o convívio equilibradoisolados a Etec orientou-se de manter o convívio equilibrado
necessário para atuar no desenlace dos fatos ocorridos.necessário para atuar no desenlace dos fatos ocorridos.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Problemas de Infraestrutura - ClasseProblemas de Infraestrutura - Classe

descentralizada Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Joaquim Izidoro Marins
DescriçãoDescrição
Na classe descentralizada há a necessidade de reparos naNa classe descentralizada há a necessidade de reparos na
Infraestrutura para atender melhor à comunidade escolar. Há aInfraestrutura para atender melhor à comunidade escolar. Há a
falta de um local adequado para acesso de pessoas comfalta de um local adequado para acesso de pessoas com
necessidades especiais, inexistência da biblioteca, falta de lousasnecessidades especiais, inexistência da biblioteca, falta de lousas
brancas, indisponibilidade de WI-FI e falta de segurança (pelabrancas, indisponibilidade de WI-FI e falta de segurança (pela
impossibilidade financeira de manter um vigilante no local).impossibilidade financeira de manter um vigilante no local).

DenominaçãoDenominação Índice elevado de evasão de aluno - Sede eÍndice elevado de evasão de aluno - Sede e
classe descentralizada Joaquim Izidoroclasse descentralizada Joaquim Izidoro
MarinsMarins

DescriçãoDescrição
Nota-se que existe uma perda significativa de alunos evadidos,Nota-se que existe uma perda significativa de alunos evadidos,
onde os motivos apontados são diversos como: ingresso noonde os motivos apontados são diversos como: ingresso no
mercado de trabalho (horário de aula), oportunidade paramercado de trabalho (horário de aula), oportunidade para
frequentar faculdades e universidades, mudança de cidade efrequentar faculdades e universidades, mudança de cidade e
região, problemas de ordem pessoa (doença, desemprego,região, problemas de ordem pessoa (doença, desemprego,
viagem, falta de recursos financeiros) falta de afinidades com osviagem, falta de recursos financeiros) falta de afinidades com os
cursos escolhidos etc. Sendo assim podemos concluir que poucoscursos escolhidos etc. Sendo assim podemos concluir que poucos
fatores estão sob responsabilidade da unidade de ensino, vistofatores estão sob responsabilidade da unidade de ensino, visto
que a grande maioria são fatores externos. Não isentando aque a grande maioria são fatores externos. Não isentando a
responsabilidade da unidade de ensino e sabendo da granderesponsabilidade da unidade de ensino e sabendo da grande
importância com relação a diminuição do índice de evasão;importância com relação a diminuição do índice de evasão;
fazemos acompanhamentos periódicos para identificarmos dafazemos acompanhamentos periódicos para identificarmos da
maneira rápida os alunos que estão com a intenção de evadir,maneira rápida os alunos que estão com a intenção de evadir,
agindo rapidamente para reverter a situação .agindo rapidamente para reverter a situação .

DenominaçãoDenominação Infraestrutura do local - SedeInfraestrutura do local - Sede
DescriçãoDescrição
Pela falta de verbas, a escola deixa a desejar quanto ao uso dasPela falta de verbas, a escola deixa a desejar quanto ao uso das
catracas de acesso dos alunos, salas de aulas sem circulação decatracas de acesso dos alunos, salas de aulas sem circulação de
ar, falta de ventiladores, janelas e aparelhos de ar condicionadosar, falta de ventiladores, janelas e aparelhos de ar condicionados
(laboratórios) necessitando reparos.(laboratórios) necessitando reparos.

DenominaçãoDenominação  Comunicação Ineficiente - Sede Comunicação Ineficiente - Sede
DescriçãoDescrição
Há uma grande reclamação de funcionários, docentes e gestoresHá uma grande reclamação de funcionários, docentes e gestores
quanto á comunicação na escola, como um todo. A escolaquanto á comunicação na escola, como um todo. A escola
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procurará melhorar essa fraqueza através de estratégias como:procurará melhorar essa fraqueza através de estratégias como:
ter um local de divulgação de informações oficial e centralizado,ter um local de divulgação de informações oficial e centralizado,
promover a interatividade entre pessoas da comunidade, tornarpromover a interatividade entre pessoas da comunidade, tornar
as informações mais acessíveis e dar mais abertura e ouvir osas informações mais acessíveis e dar mais abertura e ouvir os
colaboradores.colaboradores.

DenominaçãoDenominação Número insuficiente de funcionários - SedeNúmero insuficiente de funcionários - Sede
DescriçãoDescrição
A Etec Fernando Prestes carece de um número maior deA Etec Fernando Prestes carece de um número maior de
profissionais como: auxiliares docentes, atendentes de sala (nãoprofissionais como: auxiliares docentes, atendentes de sala (não
temos), funcionários administrativos e estagiários. A falta detemos), funcionários administrativos e estagiários. A falta de
abertura de concursos públicos e a má remuneração dessesabertura de concursos públicos e a má remuneração desses
cargos estão entre os pontos negativos dessa fraqueza dascargos estão entre os pontos negativos dessa fraqueza das
escolas técnicas em geral.escolas técnicas em geral.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Parcerias - SedeParcerias - Sede
DescriçãoDescrição
As parcerias com Instituições públicas e economia mista paraAs parcerias com Instituições públicas e economia mista para
participação em eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associaçãoparticipação em eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação
Comercial e outros) estão sendo incentivadas dia a dia. OsComercial e outros) estão sendo incentivadas dia a dia. Os
estágios estão sendo realizados nos mais diversos setores,estágios estão sendo realizados nos mais diversos setores,
envolvendo as empresas privadas às organizações públicas,envolvendo as empresas privadas às organizações públicas,
podendo ser citado como exemplo, instituições como ospodendo ser citado como exemplo, instituições como os
Escritórios de Contabilidade, Eventos, Receita Federal, NAF,Escritórios de Contabilidade, Eventos, Receita Federal, NAF,
Comércios (atuante em áreas administrativas), Construção Civil,Comércios (atuante em áreas administrativas), Construção Civil,
Indústrias e Multinacionais. No início do ano de 2018 realizou-seIndústrias e Multinacionais. No início do ano de 2018 realizou-se
uma parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador-uma parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador-
Sorocaba), na qual é comunicado diariamente vagas deSorocaba), na qual é comunicado diariamente vagas de
emprego/estágios para os alunos dos cursos técnicos e técnicoemprego/estágios para os alunos dos cursos técnicos e técnico
integrado ao Ensino Médio. Ainda sobre estágios, há a parceriaintegrado ao Ensino Médio. Ainda sobre estágios, há a parceria
entre Etec e CIEE (Centro de Integração Empresa - Escola).entre Etec e CIEE (Centro de Integração Empresa - Escola).

DenominaçãoDenominação Ingressos nas faculdades públicasIngressos nas faculdades públicas
DescriçãoDescrição
Alunos com baixo recurso financeiro, que buscam melhor estudoAlunos com baixo recurso financeiro, que buscam melhor estudo
para ingresso em universidades públicas (Ensino Médio) - Apara ingresso em universidades públicas (Ensino Médio) - A
unidade possui um número considerável de alunos com até 3unidade possui um número considerável de alunos com até 3
salários mínimos. Estes alunos buscam na Etec ensino desalários mínimos. Estes alunos buscam na Etec ensino de
qualidade e gratuito, pois reconhecem a aptidão da unidade emqualidade e gratuito, pois reconhecem a aptidão da unidade em
formar grandes profissionais. Sorocaba além das faculdadesformar grandes profissionais. Sorocaba além das faculdades
vinculadas a universidades, há faculdades isoladas, sem vínculosvinculadas a universidades, há faculdades isoladas, sem vínculos
com universidades: são instituições de educação superior públicascom universidades: são instituições de educação superior públicas
ou privadas, com propostas curriculares em uma ou mais de umaou privadas, com propostas curriculares em uma ou mais de uma
área do conhecimento.área do conhecimento.

DenominaçãoDenominação Parcerias - Classe descentralizada Prof.Parcerias - Classe descentralizada Prof.
Joaquim Izidoro MarinsJoaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
Assim como na sede Etec Fernando Prestes, as parcerias comAssim como na sede Etec Fernando Prestes, as parcerias com
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Instituições públicas e economia mista para participação emInstituições públicas e economia mista para participação em
eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação Comercial eeventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação Comercial e
outros) estão sendo incentivadas dia a dia. Nas proximidades daoutros) estão sendo incentivadas dia a dia. Nas proximidades da
classe descentralizada, localiza-se o Parque Tecnológico declasse descentralizada, localiza-se o Parque Tecnológico de
Sorocaba. Este tem como objetivo disseminar a cultura daSorocaba. Este tem como objetivo disseminar a cultura da
inovação e empreendedorismo para o desenvolvimentoinovação e empreendedorismo para o desenvolvimento
sustentável no Município de Sorocaba e região por meio dasustentável no Município de Sorocaba e região por meio da
articulação entre o poder público e o setor empresarial/indústrias,articulação entre o poder público e o setor empresarial/indústrias,
acelerando a transformação do conhecimento em riqueza. Háacelerando a transformação do conhecimento em riqueza. Há
também parcerias entre escola e empresas que se dispõem atambém parcerias entre escola e empresas que se dispõem a
fornecer dados e objetos de estudos para fins de Trabalhos defornecer dados e objetos de estudos para fins de Trabalhos de
Conclusão de Curso. Há outras empresas que fornecem vagas deConclusão de Curso. Há outras empresas que fornecem vagas de
trabalho e estágio e o Pró-Jovem (seleção de aprendiz etrabalho e estágio e o Pró-Jovem (seleção de aprendiz e
estagiários), contribuindo para a inserção dos alunos no mercadoestagiários), contribuindo para a inserção dos alunos no mercado
de trabalho.de trabalho.

DenominaçãoDenominação Mercado de trabalho e mão de obraMercado de trabalho e mão de obra
DescriçãoDescrição
Com a chegada de empresas de grande porte na cidade deCom a chegada de empresas de grande porte na cidade de
Sorocaba, o mercado de trabalho torna-se mais atrativo. Entre asSorocaba, o mercado de trabalho torna-se mais atrativo. Entre as
novas empresas que chegaram estão três grandes empresas denovas empresas que chegaram estão três grandes empresas de
tecnologia, além de hipermercados e lojas varejistas. Segundo otecnologia, além de hipermercados e lojas varejistas. Segundo o
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo eSecretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e
Renda de Sorocaba, Robson Coivo, o município tornou-se hoje oRenda de Sorocaba, Robson Coivo, o município tornou-se hoje o
número 1 do estado em abertura de microempresas.número 1 do estado em abertura de microempresas.

DenominaçãoDenominação Localização - SedeLocalização - Sede
DescriçãoDescrição
A Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificaçãoA Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificação
para a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etecpara a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etec
maior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possuimaior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possui
entrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada paraentrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada para
automóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada abertaautomóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada aberta
também para a área verde do reservatório do Jardim dos Estados,também para a área verde do reservatório do Jardim dos Estados,
uma obra de drenagem que complementa a implantação douma obra de drenagem que complementa a implantação do
Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que aReservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que a
prefeitura está finalizando ao lado da Etec.prefeitura está finalizando ao lado da Etec.

DenominaçãoDenominação Localização - Classe descentralizada Prof.Localização - Classe descentralizada Prof.
Joaquim Izidoro MarinsJoaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A classe descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins se localizaA classe descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins se localiza
na Rua Dolores Bruno, 432, Vila Angélica, região metropolitana dena Rua Dolores Bruno, 432, Vila Angélica, região metropolitana de
Sorocaba (SP), mais precisamente na Zona Norte, estandoSorocaba (SP), mais precisamente na Zona Norte, estando
próxima às grandes indústrias. Trata-se de uma área que está empróxima às grandes indústrias. Trata-se de uma área que está em
grande expansão. A zona Norte de Sorocaba é formada por maisgrande expansão. A zona Norte de Sorocaba é formada por mais
de 200 bairros e uma população estimada em cerca de 250 milde 200 bairros e uma população estimada em cerca de 250 mil
pessoas, com crescente poder aquisitivo e que tem valorizado ospessoas, com crescente poder aquisitivo e que tem valorizado os
investimentos realizados ali. O local fica entre as avenidas Itavuvuinvestimentos realizados ali. O local fica entre as avenidas Itavuvu
e Ipanema. A população sorocabana residente na zona Norte, nãoe Ipanema. A população sorocabana residente na zona Norte, não
precisa mais deslocar-se para o centro da cidade para fazerprecisa mais deslocar-se para o centro da cidade para fazer
compras, ir aos bancos, resolver questões relacionadas àcompras, ir aos bancos, resolver questões relacionadas à
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Previdência Social, fazer cursos em colégios de renome, divertir-Previdência Social, fazer cursos em colégios de renome, divertir-
se ou almoçar fora em bons restaurantes: as atenções estãose ou almoçar fora em bons restaurantes: as atenções estão
voltadas para esse local.voltadas para esse local.

DenominaçãoDenominação Oportunidades de empregos na regiãoOportunidades de empregos na região
DescriçãoDescrição
O número de empresas em Sorocaba aumentou 1,56%, passandoO número de empresas em Sorocaba aumentou 1,56%, passando
de 80.758 no final de 2017 para 82.017 em 2018. Entre as 15de 80.758 no final de 2017 para 82.017 em 2018. Entre as 15
cidades com maior número de empresas no Estado de São Paulo.cidades com maior número de empresas no Estado de São Paulo.
Ocupa a sexta posição e seu desempenho no aumento do númeroOcupa a sexta posição e seu desempenho no aumento do número
de novas empresas foi superior ao movimento registrado nasde novas empresas foi superior ao movimento registrado nas
outras cinco cidades que estão à frente no ranking, o que inclui aoutras cinco cidades que estão à frente no ranking, o que inclui a
capital. Os dados foram divulgados pelo site Empresômetro -capital. Os dados foram divulgados pelo site Empresômetro -
Inteligência de Mercado, vinculado ao Instituto Brasileiro deInteligência de Mercado, vinculado ao Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT). Um termômetro dessaPlanejamento e Tributação (IBPT). Um termômetro dessa
movimentação é a procura por informações, no Sebrae, sobremovimentação é a procura por informações, no Sebrae, sobre
quais são as providências para a abertura de novos negócios.quais são as providências para a abertura de novos negócios.
Tendo em vista essas informações, os cursos oferecidos na EtecTendo em vista essas informações, os cursos oferecidos na Etec
Fernando Prestes proporcionam oportunidades de trabalho aFernando Prestes proporcionam oportunidades de trabalho a
esses alunos no atual e crescente mercado de trabalho.esses alunos no atual e crescente mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Reconhecimento e Status da Etec FernandoReconhecimento e Status da Etec Fernando
Prestes perante a sociedade civilPrestes perante a sociedade civil

DescriçãoDescrição
A Etec comemora, neste ano de 2019, 90 anos de fundação. SãoA Etec comemora, neste ano de 2019, 90 anos de fundação. São
quase um século de construção de uma longa história dequase um século de construção de uma longa história de
incentivo à profissionalização e contribuição com o mercado deincentivo à profissionalização e contribuição com o mercado de
trabalho (fonte Jornal Cruzeiro do Sul - 2018). Distribuídos nostrabalho (fonte Jornal Cruzeiro do Sul - 2018). Distribuídos nos
diversos cursos, nos períodos matutino, vespertino e noturno, adiversos cursos, nos períodos matutino, vespertino e noturno, a
escola atende a um público oriundo de escolas públicas em suaescola atende a um público oriundo de escolas públicas em sua
grande maioria (84%) e o restante de escolas particulares, sendogrande maioria (84%) e o restante de escolas particulares, sendo
que 49% dos alunos matriculados nos cursos técnicos na escola jáque 49% dos alunos matriculados nos cursos técnicos na escola já
estão inseridos no mercado de trabalho e vêm em busca de umaestão inseridos no mercado de trabalho e vêm em busca de uma
formação técnica .formação técnica .

DenominaçãoDenominação Facilidade de acesso e transporte coletivo -Facilidade de acesso e transporte coletivo -
Classe descentralizada Prof. Joaquim IzidoroClasse descentralizada Prof. Joaquim Izidoro
MarinsMarins

DescriçãoDescrição
Os alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar aOs alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar a
escola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aosescola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aos
cidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimentocidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimento
pendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminaispendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminais
centrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, doiscentrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, dois
terminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício doterminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício do
Cartão Estudante. Grande parte dos alunos que frequentam aCartão Estudante. Grande parte dos alunos que frequentam a
classe descentralizada moram nas proximidades, o que facilita oclasse descentralizada moram nas proximidades, o que facilita o
acesso desses às aulas.acesso desses às aulas.

DenominaçãoDenominação Facilidade de acesso e transporte coletivo -Facilidade de acesso e transporte coletivo -
SedeSede
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DescriçãoDescrição
Os alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar aOs alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar a
escola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aosescola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aos
cidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimentocidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimento
pendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminaispendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminais
centrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, doiscentrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, dois
terminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício doterminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício do
Cartão Estudante. A Etec Fernando Prestes se localiza em local deCartão Estudante. A Etec Fernando Prestes se localiza em local de
fácil acesso à todas as regiões da cidade.fácil acesso à todas as regiões da cidade.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Ingresso em Universidades particulares eIngresso em Universidades particulares e

públicaspúblicas
DescriçãoDescrição
Um dos maiores motivos do alto índice de evasão em algunsUm dos maiores motivos do alto índice de evasão em alguns
cursos é o ingresso dos alunos em universidades particularescursos é o ingresso dos alunos em universidades particulares
mais acessíveis e em universidades públicas.mais acessíveis e em universidades públicas.

DenominaçãoDenominação Problemas particulares dos alunosProblemas particulares dos alunos
DescriçãoDescrição
As ameaças apresentadas nesse item são: A mudança de moradiaAs ameaças apresentadas nesse item são: A mudança de moradia
em função do trabalho ou de motivos familiares é um dosem função do trabalho ou de motivos familiares é um dos
argumentos apresentados como justificativa de evasão. Temosargumentos apresentados como justificativa de evasão. Temos
também o problema de alunos com horários de trabalho comtambém o problema de alunos com horários de trabalho com
troca de turnos, alunos com problemas familiares como gravidez,troca de turnos, alunos com problemas familiares como gravidez,
construção de família, doenças, falta de tempo para estudos porconstrução de família, doenças, falta de tempo para estudos por
parte dos alunos, falta de recursos financeiros.parte dos alunos, falta de recursos financeiros.

DenominaçãoDenominação Mudança de residência ( cidade)Mudança de residência ( cidade)
DescriçãoDescrição
Devido a proximidade de grandes metrópoles como São Paulo,Devido a proximidade de grandes metrópoles como São Paulo,
observamos que a mudança de cidade em busca de maioresobservamos que a mudança de cidade em busca de maiores
oportunidades, passou a ser uma ameaça.oportunidades, passou a ser uma ameaça.

DenominaçãoDenominação Falta de segurança pública nas redondezasFalta de segurança pública nas redondezas
da SEDE e CDda SEDE e CD

DescriçãoDescrição
O quesito segurança ao redor da escola especificamente no anoO quesito segurança ao redor da escola especificamente no ano
de 2018, foi um fator negativo, uma vez que houveram algunsde 2018, foi um fator negativo, uma vez que houveram alguns
furtos e roubos, de pertences dos alunos na rua da escola e pontofurtos e roubos, de pertences dos alunos na rua da escola e ponto
de ônibus. A direção tomou algumas providências dentre elas,de ônibus. A direção tomou algumas providências dentre elas,
solicitou via oficio uma rota diária da polícia militar, além desolicitou via oficio uma rota diária da polícia militar, além de
orientar os alunos para que andassem em grupos evitando assimorientar os alunos para que andassem em grupos evitando assim
o assédio por parte dos ladrões. Essas medidas foram positivas,o assédio por parte dos ladrões. Essas medidas foram positivas,
diminuindo significativamente essas ocorrênciasdiminuindo significativamente essas ocorrências

DenominaçãoDenominação Facilidade ao acesso aos CursosFacilidade ao acesso aos Cursos
graduação/tecnológico - CDgraduação/tecnológico - CD

DescriçãoDescrição
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O número de faculdades e universidade , cresceuO número de faculdades e universidade , cresceu
significativamente em nossa cidade, onde são oferecidassignificativamente em nossa cidade, onde são oferecidas
centenas de vagas, com custo baixo, sendo assim sabemos que acentenas de vagas, com custo baixo, sendo assim sabemos que a
procura/demanda pelos nossos curso diminuem diante dessaprocura/demanda pelos nossos curso diminuem diante dessa
oferta.oferta.

DenominaçãoDenominação Dificuldade financeira por parte dasDificuldade financeira por parte das
famílias.famílias.

DescriçãoDescrição
Diante da crise financeira e econômica do país, a dificuldadeDiante da crise financeira e econômica do país, a dificuldade
financeira faz-se presente nas famílias; entendemos que essefinanceira faz-se presente nas famílias; entendemos que esse
quesito é ameaçador , visto que os "alunos" muitas vezes nãoquesito é ameaçador , visto que os "alunos" muitas vezes não
possuem condições financeiras para deslocar-se até a escola,possuem condições financeiras para deslocar-se até a escola,
dificultante assim o egresso nas escolas técnicas.dificultante assim o egresso nas escolas técnicas.

DenominaçãoDenominação Emprego com horários estendidos ou turnos.Emprego com horários estendidos ou turnos.
DescriçãoDescrição
Visto que nosso país enfrenta uma crise econômica e financeira,Visto que nosso país enfrenta uma crise econômica e financeira,
os empregados acabam sacrificando sua qualidade de vida,os empregados acabam sacrificando sua qualidade de vida,
desdobrando-se nas atividades que desenvolvem, aceitandodesdobrando-se nas atividades que desenvolvem, aceitando
trabalhar em diferentes turnos, os quais muitas vezestrabalhar em diferentes turnos, os quais muitas vezes
impossibilitam que o mesmo ingresse nas escolas técnicas,impossibilitam que o mesmo ingresse nas escolas técnicas,
faculdades e universidades. Tão logo aqueles que ingressamfaculdades e universidades. Tão logo aqueles que ingressam
acabam tendo dificuldade para acompanhar e desenvolver asacabam tendo dificuldade para acompanhar e desenvolver as
competências devido ao cansaço ou até mesmo excesso de faltas.competências devido ao cansaço ou até mesmo excesso de faltas.

DenominaçãoDenominação Ampliação dos cursos técnicos na região -Ampliação dos cursos técnicos na região -
CDCD

DescriçãoDescrição
Em nossa cidade Sorocaba/Votorantim/Araçoiaba/ Salto deEm nossa cidade Sorocaba/Votorantim/Araçoiaba/ Salto de
Pirapora ( muito próxima) existem 4 Etecs além das classesPirapora ( muito próxima) existem 4 Etecs além das classes
descentralizadas; as quais muitas vezes oferecem cursosdescentralizadas; as quais muitas vezes oferecem cursos
iguais.Além disso, temos outras entidades como Instituto Federaliguais.Além disso, temos outras entidades como Instituto Federal
que também oferece curso técnico, ou seja, a oferta é grandeque também oferece curso técnico, ou seja, a oferta é grande
com relação a demanda,com relação a demanda,

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Organizar ações relacionadas ao centro deOrganizar ações relacionadas ao centro de

memórias da Etec Fernando Prestes.memórias da Etec Fernando Prestes.
DescriçãoDescrição
Expandir as atividades desse espaço visando interação entreExpandir as atividades desse espaço visando interação entre
aluno e história.aluno e história.

DenominaçãoDenominação Reduzir a evasão nos primeiros módulosReduzir a evasão nos primeiros módulos
DescriçãoDescrição
Projetos para acompanhamento da evasão dos alunos, buscandoProjetos para acompanhamento da evasão dos alunos, buscando
causas e efeitos.causas e efeitos.
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DenominaçãoDenominação Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de
Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
para 30% dos alunopara 30% dos aluno

DescriçãoDescrição
Buscar parcerias para aumento de estágio em torno de 15%Buscar parcerias para aumento de estágio em torno de 15%
incluindo as empresas já parceiras.incluindo as empresas já parceiras.

DenominaçãoDenominação Reduzir a evasão através dos Planos de AçãoReduzir a evasão através dos Planos de Ação
cursos que apresentaram perdas em 2018cursos que apresentaram perdas em 2018

DescriçãoDescrição
Colaborar na redução da evasão escolar nos cursos queColaborar na redução da evasão escolar nos cursos que
apresentaram 15% ou mais de perdas em 2018apresentaram 15% ou mais de perdas em 2018

DenominaçãoDenominação Realizar um trabalho em equipe com todaRealizar um trabalho em equipe com toda
comunidade escolarcomunidade escolar

DescriçãoDescrição
Garantir a permanência nos cursos oferecidos, aprimorando oGarantir a permanência nos cursos oferecidos, aprimorando o
atendimento da comunidade escolaratendimento da comunidade escolar

DenominaçãoDenominação Cadastramento e processo de baixa emCadastramento e processo de baixa em
materiais inservíveismateriais inservíveis

DescriçãoDescrição
Projetar um plano de baixa de materiais, principalmente na áreaProjetar um plano de baixa de materiais, principalmente na área
de informática, para novos planejamentos.de informática, para novos planejamentos.

DenominaçãoDenominação Melhorar o clima OrganizacionalMelhorar o clima Organizacional
DescriçãoDescrição
Apresentar pesquisar e verificar a questão do ambiente deApresentar pesquisar e verificar a questão do ambiente de
trabalho para que a produtividade cresça.trabalho para que a produtividade cresça.

ObjetivoObjetivo
  

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Promover o crescimento institucional de forma contínua e planejada, ampliando e diversificando asPromover o crescimento institucional de forma contínua e planejada, ampliando e diversificando as
atividades de ensino e acolhimento de nossos alunos, mediante a oferta de cursos técnicos de nívelatividades de ensino e acolhimento de nossos alunos, mediante a oferta de cursos técnicos de nível
médio / Integrado e formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidadesmédio / Integrado e formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidades
presenciais,eensino à distância.presenciais,eensino à distância.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer parcerias com empresas no sentido de ampliação no campo de estágioFortalecer parcerias com empresas no sentido de ampliação no campo de estágio

Melhorar e manter constantemente a comunicação objetivando aquisição e gestão deMelhorar e manter constantemente a comunicação objetivando aquisição e gestão de
equipamentos de informática e softwares.equipamentos de informática e softwares.

Capacitar estagiários e funcionários para alcançar a excelência nos setores dentro daCapacitar estagiários e funcionários para alcançar a excelência nos setores dentro da
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instituição de ensino.instituição de ensino.

Continuar a realizar pesquisas documental no centro de memória, localizando currículos,Continuar a realizar pesquisas documental no centro de memória, localizando currículos,
planos de cursos, plantas de laboratórios, fotografias e equipamentos.planos de cursos, plantas de laboratórios, fotografias e equipamentos.

Colaborar na diminuição de 10% na evasão escolar nos primeiros anos dos cursos técnicos.Colaborar na diminuição de 10% na evasão escolar nos primeiros anos dos cursos técnicos.

Colaborar na redução da evasão escolar em 50%, nos cursos que apresentaram 15% ou maisColaborar na redução da evasão escolar em 50%, nos cursos que apresentaram 15% ou mais
de perdas em 2018.de perdas em 2018.

Aprimorar o atendimento da comunidade para a construção do conhecimento de formaAprimorar o atendimento da comunidade para a construção do conhecimento de forma
diversificada e contextualizada.diversificada e contextualizada.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de

Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
para 30% dos alunos dos cursos técnicos.para 30% dos alunos dos cursos técnicos.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
No ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de alunosNo ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de alunos
estagiando correspondendo a 131 alunos,e a busca de parceriasestagiando correspondendo a 131 alunos,e a busca de parcerias
para garantir a empregabilidade dos alunos e a permanências epara garantir a empregabilidade dos alunos e a permanências e
continuidades dos cursos. Complementar o ensino ministrado aocontinuidades dos cursos. Complementar o ensino ministrado ao
aluno, proporcionando-lhe iniciação e integração no mercado dealuno, proporcionando-lhe iniciação e integração no mercado de
trabalho, mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-trabalho, mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-
científico-cultural e relacionamento profissional é a proposta dacientífico-cultural e relacionamento profissional é a proposta da
Etec Fernando Prestes e essa parceria da instituição com váriasEtec Fernando Prestes e essa parceria da instituição com várias
empresas, favorece que os nossos alunos a chance de estaremempresas, favorece que os nossos alunos a chance de estarem
mais próximos do primeiro emprego.mais próximos do primeiro emprego.

DenominaçãoDenominação Organizar ações relacionadas ao Centro deOrganizar ações relacionadas ao Centro de
Memória da Etec Fernando Prestes em 50%Memória da Etec Fernando Prestes em 50%

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Ao longo do ano de 2018 foram realizadas as seguintes ações noAo longo do ano de 2018 foram realizadas as seguintes ações no
Centro de Memória: 07 entrevistas com professores, ex-diretoresCentro de Memória: 07 entrevistas com professores, ex-diretores
e funcionários. Participação nos dois clubes de memóriase funcionários. Participação nos dois clubes de memórias
cumprindo-se integralmente todas as atividades solicitadas.cumprindo-se integralmente todas as atividades solicitadas.
Foram apresentadas um artigo e um banner no VI Encontro deForam apresentadas um artigo e um banner no VI Encontro de
Memórias e História da Educação profissional. Foi organizada "Memórias e História da Educação profissional. Foi organizada "
Etec Fernando Prestes Ontem e Hoje" para a 2ª Semana NacionalEtec Fernando Prestes Ontem e Hoje" para a 2ª Semana Nacional
de Arquivos, foram realizadas visitas monitoradas para as turmasde Arquivos, foram realizadas visitas monitoradas para as turmas
do curso de Gestão e Ensino Médio. Foram cumpridas 70% dasdo curso de Gestão e Ensino Médio. Foram cumpridas 70% das
metas estabelecidas no corrente ano,devendo completar nometas estabelecidas no corrente ano,devendo completar no
próximo período. O projeto tinha sido "parado" por "alguns anos"próximo período. O projeto tinha sido "parado" por "alguns anos"
e a partir de 2018 ele reiniciou.e a partir de 2018 ele reiniciou.
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DenominaçãoDenominação Upgrad e/ou atualização de 60% deUpgrad e/ou atualização de 60% de
equipamentos de informática.equipamentos de informática.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Aumentar e acompanhar a atualização dos softwares específicosAumentar e acompanhar a atualização dos softwares específicos
de uso dos cursos, implementando-os para atualização do nossode uso dos cursos, implementando-os para atualização do nosso
aluno ao mercado de trabalho e melhoria dos recursosaluno ao mercado de trabalho e melhoria dos recursos
tecnológicos da unidade escolar num total de 324 licenças,tecnológicos da unidade escolar num total de 324 licenças,
considerando que temos 180 computadores e há 18 licenças emconsiderando que temos 180 computadores e há 18 licenças em
cada um. Através dessas estratégias aumentar em 10% o númerocada um. Através dessas estratégias aumentar em 10% o número
de licenças para uso de softwares específicos dos cursos, parade licenças para uso de softwares específicos dos cursos, para
otimização dos recursos de informática nos laboratórios e salasotimização dos recursos de informática nos laboratórios e salas
ambientes e demais dependências da Etec que utilizem taisambientes e demais dependências da Etec que utilizem tais
recursos.recursos.

DenominaçãoDenominação Reduzir em 50% o índice de evasão dosReduzir em 50% o índice de evasão dos
cursos que apresentaram 15% ou mais decursos que apresentaram 15% ou mais de
perdasperdas

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Esse índice de redução da evasão, encontra-se nos Projetos daEsse índice de redução da evasão, encontra-se nos Projetos da
Coordenação Pedagógica e a Orientação Educacional. Reduzir aCoordenação Pedagógica e a Orientação Educacional. Reduzir a
evasão nos seguintes períodos: Tarde, 1º módulo do cursoevasão nos seguintes períodos: Tarde, 1º módulo do curso
Técnico em Agenciamento de Viagem (15,7%; Noturno, 1º móduloTécnico em Agenciamento de Viagem (15,7%; Noturno, 1º módulo
do curso Técnico em Eventos (17,5%) e os cursos dos 2ºsdo curso Técnico em Eventos (17,5%) e os cursos dos 2ºs
módulos em Administração (tarde e noite), Contabilidade,módulos em Administração (tarde e noite), Contabilidade,
Finanças e Segurança do Trabalho. E nos terceiros módulosFinanças e Segurança do Trabalho. E nos terceiros módulos
Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações,Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações,
Eventos e Segurança do Trabalho e na Classe DescentralizadaEventos e Segurança do Trabalho e na Classe Descentralizada
Administração e Logística (Noturno). Aborda, também, osAdministração e Logística (Noturno). Aborda, também, os
procedimentos metodológicos e cronograma direcionado a talprocedimentos metodológicos e cronograma direcionado a tal
finalidade. Abarca, principalmente, a redução da evasão, masfinalidade. Abarca, principalmente, a redução da evasão, mas
também a realização de múltiplas ações tais quais otambém a realização de múltiplas ações tais quais o
acompanhamento e a orientação periódica dos docentes,acompanhamento e a orientação periódica dos docentes,
atendimento às classes descentralizadas, análise das planilhas deatendimento às classes descentralizadas, análise das planilhas de
monitoramento, parcerias com empresas, reuniões commonitoramento, parcerias com empresas, reuniões com
coordenadores de curso, aprimoramento das açõescoordenadores de curso, aprimoramento das ações
organizacionais e a legitimação do coordenador como formador.organizacionais e a legitimação do coordenador como formador.
Pretende-se, com isto, contribuir para a execução de um ensinoPretende-se, com isto, contribuir para a execução de um ensino
de qualidade, na sede e nas duas classes descentralizadas.de qualidade, na sede e nas duas classes descentralizadas.

DenominaçãoDenominação Capacitar os funcionários administrativos eCapacitar os funcionários administrativos e
estagiários uma vez por semestre, noestagiários uma vez por semestre, no
mínimomínimo

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Capacitação para funcionários e administrativos e estagiáriosCapacitação para funcionários e administrativos e estagiários
(uma em cada semestre). Aprimorar o atendimento da(uma em cada semestre). Aprimorar o atendimento da
comunidade externa e interna externos é a meta da Etec, paracomunidade externa e interna externos é a meta da Etec, para
que seja definido o seu papel na instituição quanto aoque seja definido o seu papel na instituição quanto ao
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cumprimento de suas tarefas, obrigações e responsabilidades.cumprimento de suas tarefas, obrigações e responsabilidades.
Para os estagiários é importante para o desenvolvimento de suasPara os estagiários é importante para o desenvolvimento de suas
competências e habilidades. Mais do que ganhar experiência, ascompetências e habilidades. Mais do que ganhar experiência, as
reuniões possibilitam, novo aprendizado tanto para osreuniões possibilitam, novo aprendizado tanto para os
administrativos quanto para os estagiários.administrativos quanto para os estagiários.

DenominaçãoDenominação Acompanhar em 100% a eficiência escolar,Acompanhar em 100% a eficiência escolar,
qualidade de ensino.qualidade de ensino.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
O acompanhamento será realizado através de várias atividadesO acompanhamento será realizado através de várias atividades
que irão explorar a construção do conhecimento de formaque irão explorar a construção do conhecimento de forma
diversificada e contextualizada com a realização de propostas dediversificada e contextualizada com a realização de propostas de
ensino aprendizagem que visarão o desenvolvimento daensino aprendizagem que visarão o desenvolvimento da
criatividade, organização, trabalho em equipe, senso crítico alémcriatividade, organização, trabalho em equipe, senso crítico além
de habilidades e competências pessoais e profissionais para 100%de habilidades e competências pessoais e profissionais para 100%
do Ensino Médio, Médio Integrado e Modular.do Ensino Médio, Médio Integrado e Modular.

DenominaçãoDenominação Redução da evasão nos primeiros módulosRedução da evasão nos primeiros módulos
dos cursos em 10% dos cursos em 10% 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Esse índice de redução da evasão terá o acompanhamento e aEsse índice de redução da evasão terá o acompanhamento e a
orientação periódica da CP e da OE aos Coordenadores de Cursosorientação periódica da CP e da OE aos Coordenadores de Cursos
e aos docentes, com análise das planilhas de monitoramento,e aos docentes, com análise das planilhas de monitoramento,
visando aprimorar as ações pedagógicas. Pretende-se, com isto,visando aprimorar as ações pedagógicas. Pretende-se, com isto,
contribuir para a execução de um ensino de qualidade, na sede econtribuir para a execução de um ensino de qualidade, na sede e
nas duas classes descentralizadas.nas duas classes descentralizadas.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Gincana da AmizadeGincana da Amizade
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Cibele Ramos Rocha , José Francisco daCibele Ramos Rocha , José Francisco da
Rocha e Thiago Tadeu Ferreira de OliveiraRocha e Thiago Tadeu Ferreira de Oliveira

InícioInício 2018-04-012018-04-01
FimFim 2022-11-252022-11-25
DescriçãoDescrição

PROJETO 2018PROJETO 2018

    

PROJETOPROJETO

XX GINCANA DA AMIZADE – 2018 – “RECORDAR É VIVER...”XX GINCANA DA AMIZADE – 2018 – “RECORDAR É VIVER...”
    

RESPONSÁVEISRESPONSÁVEIS

Cibele Ramos RochaCibele Ramos Rocha
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José Francisco da RochaJosé Francisco da Rocha

Thiago Tadeu Ferreira de OliveiraThiago Tadeu Ferreira de Oliveira
    

DATA DE INÍCIODATA DE INÍCIO

Abril / 2017Abril / 2017
    

DATA FINAL DATA FINAL 

Novembro / 2017Novembro / 2017
    

META DA ESCOLA ÀS QUAIS O PROJETO ESTÁ VINCULADOMETA DA ESCOLA ÀS QUAIS O PROJETO ESTÁ VINCULADO

Atingir a comunidade escolar dentro de um universo de aproximadamente 2.300 alunos, 150Atingir a comunidade escolar dentro de um universo de aproximadamente 2.300 alunos, 150
professores e 40 funcionários, estendido ao público que presencie eventuais apresentações doprofessores e 40 funcionários, estendido ao público que presencie eventuais apresentações do
projeto. projeto. 

O projeto deverá fazer parte das ações de diminuição de evasão.O projeto deverá fazer parte das ações de diminuição de evasão.
    

OBJETIVOOBJETIVO

Realizar atividades que ampliem os conhecimentos e a visão de mundo dos alunos, na forma deRealizar atividades que ampliem os conhecimentos e a visão de mundo dos alunos, na forma de
atividade competitiva e saudável, incentivando o trabalho em equipe e a divisão de tarefas de formaatividade competitiva e saudável, incentivando o trabalho em equipe e a divisão de tarefas de forma
responsável.responsável.

Arrecadar, no ano de 2018, 5000 litros de leite e 500 kg de alimentos para doação a entidadesArrecadar, no ano de 2018, 5000 litros de leite e 500 kg de alimentos para doação a entidades
selecionadas pelos educandos.selecionadas pelos educandos.
    

DESCRIÇÃO DO PROJETODESCRIÇÃO DO PROJETO

A gincana é A gincana é dividida em 06 grupos de provas, quais sejam:dividida em 06 grupos de provas, quais sejam:

1.  1.  Filantrópicas:Filantrópicas: visam o envolvimento e auxílio à indivíduos em situações críticas, visam o envolvimento e auxílio à indivíduos em situações críticas,
independentemente de sua origem. Consiste em arrecadações de leite, alimentos e produtos deindependentemente de sua origem. Consiste em arrecadações de leite, alimentos e produtos de
higiene pessoal. Também foi inserida como prova filantrópica a arrecadação de latinhas de alumínio,higiene pessoal. Também foi inserida como prova filantrópica a arrecadação de latinhas de alumínio,
com o objetivo de venda desse material e utilização do recurso financeiro para atividades dentro dacom o objetivo de venda desse material e utilização do recurso financeiro para atividades dentro da
própria instituição escolar. própria instituição escolar. Professores responsáveis: Bruno Henrique de Oliveira e VaniaProfessores responsáveis: Bruno Henrique de Oliveira e Vania
Almeida Moraes.Almeida Moraes.

2. 2. Esportivas:Esportivas: com o intuito de incentivar a prática de esportes e de exercícios físicos, além de com o intuito de incentivar a prática de esportes e de exercícios físicos, além de
conhecimento de regras e táticas de jogos. Possui diversas modalidades básicas, desde jogosconhecimento de regras e táticas de jogos. Possui diversas modalidades básicas, desde jogos
eletrônicos que envolvam o movimento até os esportes reconhecidos internacionalmente, comoeletrônicos que envolvam o movimento até os esportes reconhecidos internacionalmente, como
futebol, vôlei, handebol e basquete. futebol, vôlei, handebol e basquete. Professores responsáveis: Fabrício Teixeira Garramona eProfessores responsáveis: Fabrício Teixeira Garramona e
Djalma Camargo.Djalma Camargo.

3. 3. Culturais:Culturais: envolvem diversas provas de cunho cultural, como teatro, dança, música e quadrilhas envolvem diversas provas de cunho cultural, como teatro, dança, música e quadrilhas
juninas. Os temas são selecionados por professores com o intuito de fazer com que o aluno pesquisejuninas. Os temas são selecionados por professores com o intuito de fazer com que o aluno pesquise
sobre assuntos transversais para as apresentações. sobre assuntos transversais para as apresentações. Professores responsáveis: DinameneProfessores responsáveis: Dinamene
Oliveira Neves e Juliana Monticelli Bueno.Oliveira Neves e Juliana Monticelli Bueno.
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4. 4. Produções Artísticas:Produções Artísticas: incentivando os alunos que possuem dotes artísticos a produzirem incentivando os alunos que possuem dotes artísticos a produzirem
diferentes obras para exposição, também com temas escolhidos pelos docentes, visando pesquisa e odiferentes obras para exposição, também com temas escolhidos pelos docentes, visando pesquisa e o
trabalho coletivo. As provas consistem, em: fotografia, charge e estátua viva (cosplay). trabalho coletivo. As provas consistem, em: fotografia, charge e estátua viva (cosplay). ProfessoresProfessores
responsáveis: Juliana Monticelli Bueno e Juliana Bonadia Moraes e Silva.responsáveis: Juliana Monticelli Bueno e Juliana Bonadia Moraes e Silva.

5. 5. Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais: São provas que incentivam diretamente o estudo e o conhecimento São provas que incentivam diretamente o estudo e o conhecimento
técnico-científico de informações que fazem parte do cotidiano do aluno e também são temas detécnico-científico de informações que fazem parte do cotidiano do aluno e também são temas de
vestibulares, ENEM e concursos gerais. Em 2017 acontecerão as seguintes provas: olimpíadas davestibulares, ENEM e concursos gerais. Em 2017 acontecerão as seguintes provas: olimpíadas da
matemática, torta na cara, soletrando, inglês com música e caça ao tesouro. matemática, torta na cara, soletrando, inglês com música e caça ao tesouro. ProfessoresProfessores
responsáveis: Leuza Mateo de Barros, Joira Conceição dos Santos Netto e Juliana Bonadiaresponsáveis: Leuza Mateo de Barros, Joira Conceição dos Santos Netto e Juliana Bonadia
Moraes e Silva.Moraes e Silva.

6. 6. Provas Extras:Provas Extras: Provas que consistem em organização e padronização de atividades, que se Provas que consistem em organização e padronização de atividades, que se
fazem necessárias para manter a ordem e o controle de todas as ações relativas à gincana.fazem necessárias para manter a ordem e o controle de todas as ações relativas à gincana.
Consistem nas seguintes provas: inscrição, entrega de mascote e cores da turma, listas de presençasConsistem nas seguintes provas: inscrição, entrega de mascote e cores da turma, listas de presenças
em todos os dias de atividades, desfiles cívicos e diário de bordo, que se trata do relato de cadaem todos os dias de atividades, desfiles cívicos e diário de bordo, que se trata do relato de cada
turma sobre tudo o que aconteceu relativo à gincana ao longo do ano. turma sobre tudo o que aconteceu relativo à gincana ao longo do ano. Professores responsáveis:Professores responsáveis:
Marcos Tadeu Cassar Vieira e Edilson Ramos Lima.Marcos Tadeu Cassar Vieira e Edilson Ramos Lima.
    

JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA

A Gincana visa integrar e interagir com todos os alunos do Ensino Médio e Técnico Integrado aoA Gincana visa integrar e interagir com todos os alunos do Ensino Médio e Técnico Integrado ao
Médio. Trata-se de uma atividade interativa, que abrange várias provas diferenciadas, tais quais:Médio. Trata-se de uma atividade interativa, que abrange várias provas diferenciadas, tais quais:
esportivas, culturais, científicas e solidárias. Temos um público bastante diversificado na Etec e, poresportivas, culturais, científicas e solidárias. Temos um público bastante diversificado na Etec e, por
isso, a gincana trabalha com diversos aspectos cognitivos e visuais, estimulando o desenvolvimento eisso, a gincana trabalha com diversos aspectos cognitivos e visuais, estimulando o desenvolvimento e
a busca do conhecimento em diferentes formas de saberes.a busca do conhecimento em diferentes formas de saberes.

Em se tratando da 20ª edição da Gincana, este ano de 2017 serão realizadas inúmeras provas queEm se tratando da 20ª edição da Gincana, este ano de 2017 serão realizadas inúmeras provas que
buscarão recordar gincanas passadas e a memória da Etec Fernando Prestes. O projeto também visabuscarão recordar gincanas passadas e a memória da Etec Fernando Prestes. O projeto também visa
colaborar com o resgate de imagens e informações para fazerem parte do Centro de Memória.colaborar com o resgate de imagens e informações para fazerem parte do Centro de Memória.
    

METODOLOGIAMETODOLOGIA

Através de atividades diferenciadas e com temas característicos, o aluno buscará o conhecimentoAtravés de atividades diferenciadas e com temas característicos, o aluno buscará o conhecimento
teórico sobre os temas propostos e deverá realizar diferentes formas de apresentação de acordo comteórico sobre os temas propostos e deverá realizar diferentes formas de apresentação de acordo com
esses temas. A proposta é apresentada aos alunos com um manual, que é o regulamento geral daesses temas. A proposta é apresentada aos alunos com um manual, que é o regulamento geral da
gincana, onde constam todas as provas, seus níveis de dificuldade e as atividades que devem sergincana, onde constam todas as provas, seus níveis de dificuldade e as atividades que devem ser
realizadas. O projeto é interdisciplinar, portanto, abrange diversas provas de acordo com os níveis derealizadas. O projeto é interdisciplinar, portanto, abrange diversas provas de acordo com os níveis de
conhecimento dos alunos.conhecimento dos alunos.
    

CRONOGRAMACRONOGRAMA

Festa junina – 30/06Festa junina – 30/06

FilantrópicasFilantrópicas

· · Leite: 30/06Leite: 30/06

· Alimentos: 14/11· Alimentos: 14/11

· Produtos de Higiene: 16/11· Produtos de Higiene: 16/11
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· Latinhas: 17/11· Latinhas: 17/11

EsportivasEsportivas

· Semana de jogos – 24 a 28/07· Semana de jogos – 24 a 28/07

Culturais e Produções ArtísticasCulturais e Produções Artísticas

· Quadrilha: 30/06/· Quadrilha: 30/06/

· Semana de apresentações (teatro, dança, música, cosplay, fotografia e charge): 21 a 25/11.· Semana de apresentações (teatro, dança, música, cosplay, fotografia e charge): 21 a 25/11.

Conhecimentos Gerais: Conhecimentos Gerais: 

· Semana Paulo Freire – 02 a 05/05.· Semana Paulo Freire – 02 a 05/05.

Provas extras:Provas extras:

· Inscrição e entrega de mascote e cores da turma: 13/04· Inscrição e entrega de mascote e cores da turma: 13/04

· Lista de presença: todos os eventos referentes à gincana, inclusive desfiles cívicos, se houver.· Lista de presença: todos os eventos referentes à gincana, inclusive desfiles cívicos, se houver.

· Diário de bordo: 25/11· Diário de bordo: 25/11

    

RECURSOS NECESSÁRIOSRECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos financeiros provêm da inscrição dos alunos para a participação do evento (Valor: R$Os recursos financeiros provêm da inscrição dos alunos para a participação do evento (Valor: R$
120,00 por turma – 15 salas participantes) e da venda das latinhas de alumínio arrecadadas pelos120,00 por turma – 15 salas participantes) e da venda das latinhas de alumínio arrecadadas pelos
próprios alunos. Esse valor será utilizado para compra de materiais, medalhas, troféus, decoração,próprios alunos. Esse valor será utilizado para compra de materiais, medalhas, troféus, decoração,
etc. e premiação da turma vencedora.etc. e premiação da turma vencedora.
    

PARECER DO COORDENADOR DE ÁREAPARECER DO COORDENADOR DE ÁREA

    

PARECER DO COORDENADOR PEDAGÓGICOPARECER DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

DenominaçãoDenominação Otimização dos Recursos de Informática nosOtimização dos Recursos de Informática nos
Laboratórios, Salas Ambientes e DemaisLaboratórios, Salas Ambientes e Demais
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Dependencias da Etec que Utilizem TaisDependencias da Etec que Utilizem Tais
RecursosRecursos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Neusa Maria de CamargoNeusa Maria de Camargo

InícioInício 2018-01-012018-01-01
FimFim 2021-12-292021-12-29
DescriçãoDescrição
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