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

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

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

Município: São Paulo
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC SÃO MATEUS
E-mail: etecsm@hotmail.com
Telefone: (11) 2721-5111
Endereço: Rua Soledade de Minas, 87 Jardim São Cristovão CEP 03930-070 São Paulo/SP Altura do nº 6.000 da Av. Aricanduva
Homepage: etecsaomateus.com.br

A Etec São Mateus iniciou suas atividades no início do ano letivo de 2010, às margens da Avenida Aricanduva e do Riacho que leva o mesmo nome, sendo integrante do Centro Estad

Tecnológica Paula Souza.
 

Sobre o Centro Paula Souza
 

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECT

aproximadamente 300 municípios, a instituição administra 221 Escolas Técnicas (Etecs) e 68 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com cerca de 290 mil alunos em cursos técnico

e superiores tecnológicos.
 

As Etecs atendem mais de 207 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Médio e Técnico Integrado ao Médio, com 148 cursos técnicos para os setores industrial, agropecuário e de ser

habilitações nas modalidades presencial, semipresencial, online, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica.
 

Já as Fatecs superam a marca de 82 mil alunos matriculados em 73 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como Construção Civil, Mecânica, Informática

Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, são oferecidos cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão. 
 

A instituição foi criada pelo decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971), como resultado de um grupo de trabalho para ava

de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois e três anos.
 

Em 1970, começou a operar com o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET), com três cursos na área de Construção Civil (Movimento de Terra 

Construção de Obras Hidráulicas e Construção de Edifícios) e dois na área de Mecânica (Desenhista Projetista e Oficinas). Era o início das Faculdades de Tecnologia do Estado. As duas

instaladas nos municípios de Sorocaba e São Paulo.
 

A trajetória do Centro Paula Souza vai além de seus 45 anos de fundação. Sua memória mistura-se com a história centenária do ensino profissional público em São Paulo. Em 1969, o órg

missão de organizar os primeiros cursos superiores de tecnologia, mas no decorrer das décadas, acabou englobando também a educação profissional do estado em nível médio, absorve

existentes e construindo novas Etecs e Fatecs para expandir o ensino profissional a todas as regiões do Estado. 
 

 

Nascido em uma família de estadistas, no município paulista de Itu, o engenheiro e professor Antonio Francisco de Paula Souza (1843 – 1917) posicionava-se como um liberal, a favor d

fim da escravatura. Estudou engenharia na Alemanha e na Suíça. Fundou a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e trabalhou diretamente no desenvolvimento da 

País, projetando obras e estradas de ferro. Na política, atuou como deputado, presidente da câmara estadual e ministro das Relações Exteriores e da Agricultura no mandato do presidente 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/


(1891 – 1894).
 

Paula Souza era reconhecidamente um homem à frente de seu tempo e caracterizou-se como um educador que sempre defendeu o papel da escola como meio de formação de profissiona

um local para discussões acadêmicas. Mais de 40 anos após sua morte, os princípios idealizados por Paula Souza começaram se concretizar com a criação do Centro Estadual de Educação

São Paulo, em 6 de outubro de 1969, que posteriormente foi rebatizado como Centro Paula Souza, em homenagem ao professor. 
 

O Centro Paula Souza tem por missão: "Promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do traba

E por visão: "Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado às necessidades da sociedade".
 

Sobre o Plano Plurianual de Gestão - assim como em todas as áreas de atuação, também nas escolas torna-se imperativo planejar, definir metas, estabelecer critérios de avaliação e av

mais.
 

O planejamento se torna necessário ao educador a medida que esse se preocupa em ter qualidade no que faz. Sendo assim suas ações atuam não somente em seus alunos, mais também

acabam por afetar a sociedade.
 

O planejamento então, deve estar de acordo com o nível dos educandos, relacionando os conteúdos, os conhecimentos próprios e a realidade de forma a criar novos conhecimentos que 

cotidiana do educando.
 

O trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está a aprendizagem ou o estudo dos alunos sob a direção do professor. A complexidade deste trabalho não está v

à sala de aula; está também diretamente ligada a exigências sociais e à experiência de vida dos alunos.
 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social, deve ser uma ativida

previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas (ou seja, problemática social, econô

cultural que envolve a comunidade escolar que interagem no processo de ensino). 
 

Os planos precisam estar vinculados à prática, por isso muitas vezes precisam ser revistos e refeitos, o planejamento deve ser encarado também como uma oportunidade de reflexão e 

prática.
 

Em linhas gerais o propósito deste trabalho é o planejamento das atividades docentes e a valorização dos trabalhos de toda a comunidade envolvidas, ou seja, tanto alunos, professore

comunidade externa a escola, percebe-se no decorrer nos anos cada vez maior a participação e envolvimento de toda a equipe escolar e o maior entendimento de sua importância pelos alun

Para termos êxito torna-se necessário lançarmos mão de inúmeras competências técnicas, mas também pessoais que motivem e agreguem valores, pessoas e principalmente atitude das pe

dentro do ambiente escolar, as reuniões e discussões referentes a este planejamento escolar iniciaram-se ainda no ano letivo anterior, dando prosseguimento nas reuniões de área, pedag

alunos - o envolvimento de todos é crucial.
 

Ouvimos os docentes interessados em pontuar os projetos a serem desenvolvidos durante este período e buscamos formas de desenvolvimento das propostas acolhidas pela maioria, s

votação durante as assembléias/encontros dos docentes e demais membros da escola, levando-se em consideração o Projeto Político Pedagógico da escola. 
 

 

A Etec São Mateus é uma aspiração antiga de toda a comunidade ao entorno da escola e dos bairros vizinhos. 
 

A escola está situada na zona leste da cidade de São Paulo, margeando a Av. Aricanduva, uma das principais avenida das da cidade de São Paulo, próximo ao Parque do Carmo, chamado 

da zona leste da cidade, próximo ao maior shopping da América Latina, tendo ao seu redor comércio de todos os gêneros, pequenas e médias indústrias atuando nos ramos de transp

química e outros tantos, empreendedores de sucesso surgem a cada momento nesta parte da cidade. 
 

 

 

A comunidade de São Mateus e seus bairros vizinhos, saúda a Etec como uma oportunidade de empregabilidade efetiva de seus filhos e moradores das diversas idades e classe soc

visibilidade a toda a região, contemplando os bairros no decorrer da Av. Aricanduva, como Vl. Antonieta, Vl. Nova York, Jd. dos Bancários, Jd. São Cristovão, São Mateus, Jd. São Raf



Formosa, Carrão, Itaquera e Veredas do Carmo, a escola possui alunos inclusive da Cidade Tiradentes, Guaianases e dos municípios vizinhos de Mauá e Santo André.
 

 

A escola por estar localizada em via de fácil acesso, próxima a duas avenidades importantes - Av. Aricanduva e Av. Rio das Pedras, próximo a dois terminais de ônibus - Terminal São M

Carrão, tendo ainda acesso rápido ao Metrô e a CPTM e ônibus intermunicipais da região de Mauá, é bastante eclética na composição de suas turmas.
 

Na região de abrangência da Etec São Mateus, temos um pólo industrial em formação com grande potencial de absorção desta mão de obra também em formação, fácil acesso a termi

metrô para outras regiões e mesmo outros municípios (como a região do ABCD), além do crescente número de pequenos comércios e prestadores de serviços segundo escritório regional d

A escola possui cerca de 8.000 m² de terreno e próximo de 5.000 m² de área construída em quatro pavimentos sendo: Térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos, onde são distribuídos as salas de uso

como Secretaria Acadêmica, as salas de aula num total de 12 e os laboratórios num total de 9, além de cantina, biblioteca e páteo externo. 
 

 

A Etec São Mateus iniciou suas atividades no início do ano letivo de 2010, porém já foi manchete do Jornal Debate São Paulo - edição agosto/setembro de 2009 e na Gazeta São Mateus

setembro de 2009, página 8 "A Escola Técnica Estadual de São Mateus - parceria entre governo municipal com o estadual tem previsão de implantação para o início de 2010”.
 

          
 

Após muita especulação, o terreno localizado nas ruas Soledade de Minas e Felisburgo, uma doação da prefeitura pôde receber o canteiro de obras da empresa responsável pelo em

atualmente já é possível observar toda a sua estrutura. 
 

A Etec São Mateus, administrada pelo Centro Paula Souza, possui doze salas de aula, nove laboratórios, biblioteca, quadra e capacidade para atender 1.200 alunos.
 

          
 

Sobre a história do bairro que compartilha o nome com a escola, São Mateus, tem como data de aniversário o mês de setembro e 61 anos oficialmente. Localizado no extremo da zona les

com cerca de 400 mil habitantes, até 1946 a região não passava de uma grande fazenda, onde o proprietário Antônio Cardoso de Siqueira dividiu as terras em glebas e uma delas, com 

adquirida pelo imigrante italiano Mateo Bei (nome de Av. do bairro, com grande concentração de comércio, bancos, etc.).
 

 

Os moradores com muita luta "a voz amiga que cruza os céus de Piratininga", ficou na memória de muitos, os ônibus começaram a operar em 1952, a primeira escola estadual em 1953 

somente em 1976. Hoje a luta de seus filhos é para que São Mateus seja um lugar menos desigual, criando condições para que todos cresçam, como argumenta Carlos Ângelo - morado
dos moradores da região  ao Jornal Debate São Paulo edição agosto/setembro de 2009.

 Por tudo isso, a Etec São Mateus nasce com entusiasmo e perspectivas para  tornar-se uma referência em educação profissional pública de qualidade, oferecendo condições para que
simpatizantes de São Mateus ingressem no mercado de trabalho e possam melhorar  a qualidade de vida sua e de seus familiares, criando assim um ciclo virtuoso no bairro de São Mateu
Clipping de 14 de maio de 2010 - O governador Alberto Goldman entregou oficialmente quarta-feira, 12 de maio de 2010 , a Escola Técnica Estadual (Etec) São Mateus, na zona leste da 

A unidade iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, com Ensino Médio e seis cursos técnicos: Administração, Eletrônica, Informática, Informática para Internet, Nutriç

Segurança do Trabalho. Adequando-os conforme a demanda, realidade sócio-econômica e outros critérios considerando sempre as legislações pertinentes, como a introdução na gra

Ensino Médio Integrado a habilitação profissional.
 

A Prefeitura de São Paulo cedeu o terreno para que o Estado construísse o prédio da Etec, que possui 12 salas de aula, dois laboratórios de informática, biblioteca e quadra de espor

ambientes, como refeitório para os alunos e área de convivência. O valor do investimento do Governo do Estado no imóvel e em mobiliário e equipamentos foi de cerca de R$ 8,4 milhõ

Plano de Expansão para a Educação Profissional. 
 

          
 Já no ano de 2011, a Etec São Mateus figurou no site do Centro Paula Souza devido a alta demanda de seus cursos perante a coletividade da reg

ser alvo de matérias dos jornais do bairro por algumas oportunidades.

 
Em eventos abertos à comunidade externa chamada de Festa Junina e Casa Aberta (apresentações de trabalhos dos alunos sob orientação dos 

também na realização de Simulado de Abandono de Prédio (realizado pelos alunos e professores do Curso Técnico em Segurança do Trabalho

inclusive convite para auxiliar o mesmo exercício nas Etecs de Cidade Tiradentes, Parque Santo Antônio e Martin Luther King, participamos de trê

Programa Inglês com Música da TV Cultura quando nos sagramos vencedores nas duas oportunidades, participamos do Intercâmbio Cultural B



Unidos indicando alunos com desempenho superior, além de honradas participações de nossos alunos do Ensino Médio em diversas Olimp

matemática, história e National Geografic) e Maratona Minipa para o Curso Técnico em Eletrônica, além da participação de trabalhos de nossos 

FEETESP - Feira Tecnológica promovida pelo Centro Paula Souza.
 

          
 

Ao final do ano letivo de 2012 e 2013, durante Reunião de Encerramento e Confraternização, a comunidade escolar pode através do balanço das atividades propostas, conferiu com mui

os objetivos propostos foram alcançados.
 

          
 

A primeira turma do Ensino Médio formou-se, com alunos ingressando no nível superior em diversas áreas profissionais e as turmas do Ensino Técnico sendo valorizados pelo mercado 

este que vem sendo repetido em todas as turmas com o desenrolar dos anos, no fechamento do ano letivo de 2014 vários alunos do Ensino Médio foram aprovados em universidades púb

federais, nas mais diversas carreiras, com bom desempenho inclusive no Enem.
 

 

As turmas são bastante heterogêneas, possuindo alunos provenientes tanto da rede pública de ensino quanto da rede particular, são moradores em sua maioria, da região de abrangênc

diversas classes sociais. A maioria possui acesso a computador e internet em casa, tempo disponível para estudo e utilizam transporte coletivo para vir até a escola.
 

 

As turmas de Ensino Técnico período noturno possuem faixa etária entre 18 e 28 anos, porém alguns alunos figuram na casa dos 40 anos de idade, já atuando na área de escolha do cu

atualizações profissionais ou certificações para o mercado de trabalho, no entanto ainda percebe-se um número razoável de alunos que frequentam o Ensino Médio concomitantemen

Técnico.
 

 
Os dados dos alunos serão mencionados na seção de caracterização discente mais a frente do plano. A Etec São Mateus ofereceu durante o ano de 2012, 2013 e 2014 em parceria co
Formação Inicial e Continuada Ufiec - do Centro Paula Souza e o Bom Prato de São Mateus, administrado por uma Ong da região:

 
turmas do Programa Via Rápida nos cursos de Pizzaiolo, Higiene e Manutenção de Alimentos, Manutenção de Máquinas Copiadoras e ainda, o Programa Jovens Urbanos dedi

provenientes de Ong's da região leste da cidade de São Paulo em situações de vulnerabilidade social.
 

 
Para o ano de 2013 a unidade escolar iniciou duas turmas de Ensino Médio integrado a duas habilitações profissionais, sendo uma em Administração e outra em Informática para Internet
e um salto na busca constante de atendimento às demandas de nossa comunidade e pela qualidade em nossa instituição. 

 

 

Dando continuidade a Proposta em 2014 a unidade Etec São Mateus ampliou a oferta desta modalidade de ensino para 4 novas turmas de 40 alunos cada, sendo Administração, Informáti

Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho.
 

 
A partir do ano de 2014 (2015 e 2016) a UE vem realizando pesquisa com os alunos ingressantes,  dos Cursos de Administração, Informática para Internet, Nutrição e Dietética e Segura
Integrados ao Ensino Médio elaborando Gráficos produzidos a partir do Sistema de Gerenciamento Acadêmico e Pedagógico da Etec São Mateus - NSA, com o objetivo de subsidiar o tr
pelas coordenações de curso, pedagógico e orientação educacional.

 

 
Dando continuidade no procedimento, no ano letivo de 2016 a fim de que a unidade produza um histórico sobre seus discentes, favorecendo a tomada de decisões a curto e médio prazo
dados estatísticos foram tabulados e disponibilizados aos professores através das coordenações de curso para que de forma transparente e homogênea a informação seja repassada.

 

 
A Etec conta com homepage www.etecsaomateus.com.br administrada pelo Coordenador do Ensino Médio integrado a Informática para Internet, atuando em duas frentes: oferecendo t
atividades escolares, inclusive divulgando a Etec na comunidade e oferecendo aos alunos da escola um laboratório de aprendizado prático e real.

 

 
No ano de 2015, a Etec 227 São Mateus completou 5 anos de trabalhos entendendo que são as pessoas que de fato fazem a diferença, alcançando seus objetivos, almejando crescer e
expectativas, agindo no coletivo com preceitos de ética, democracia e transparência em suas ações, ou seja, colaborando e transformando vidas através da educação.

 

 
Com o apoio do Coordenador de Curso de Informática para Internet, os alunos desenvolveram um logo comemorativo especial, que foi utilizado durante o ano de 2015, como um incent



ações. 
 

 

 

 

 

No ano de 2015 tivemos a primeira turma de formandos do Ensino Médio Integrado e para o ano de 2016 temos o desafio de trabalhar com as 12 turmas de Ensino Médio Integrado d

diurno e 11 turmas do Ensino Técnico no período noturno.
 

Durante o ano de 2016, precisamente a partir do mês de agosto, a unidade passou a oferecer aos alunos do ETIM refeição transportada no horário de almoço, por intermédio de empr

Através do PDDE optou-se por adquirir mesas de refeitório para demanda inicial dos alunos e iniciar o atendimento.
 

Desta forma os alunos necessitavam de local apropriado para realizar suas refeições, bem como era necessário área de higienização dos utensílios da prestação do serviço. Portanto após 

Infra-estrutura do CPS com a direção da escola, optou-se por transferir a Biblioteca escolar para a Sala de Multimídia e no local da antiga Biblioteca adaptar refeitório para pronto

alunado.
 

Em 2018 a Etec São Mateus oferece aos alunos Merenda durante o intervalo das aulas nos três períodos e o almoço, durante o intervalo específico do almoço para os alunos da modalidade

A direção da Etec mantém contato constante com a área de Infra-estrutura do CPS, visando melhorias constantes da infra-estrutura local para a comunidade escolar, sempre observand

pertinentes ao caso, bem como disponibilidade financeira e prioridades de ação do CPS.
 

 
A unidade escolar vem consolidando seu posicionamento na região alcançando seus objetivos por meio dos Projetos de trabalho elencados em seu Plano Escolar, com entusiasmo e satisf
consonância com a ética e a transparência, democracia, diversidade e espírito colaborativo de toda a comunidade interna.

 

 
Abaixo, como evidência positiva do trabalho, elencamos alunos admitidos em universidades públicas para ingresso em 2017:

 

 

 
Aluna aprovada em Ciências Econômicas UNESP

 

 

 
 

 Aluno aprovado em Relações Públicas USP
 



Relação de alunos aprovados em Universidades Públicas para ingresso em 2017
 

Durante o ano letivo de 2017 a unidade selou parceria com a Fundação Telefônica/Impact Hub e com o Google a fim de promover entre seus alunos e também do
voltadas ao empreendedorismo, buscando aprimorar e consolidar cultura do empreendedorismo na Etec e principalmente oferecendo uma opção aos nossos discentes.

Estes eventos culminaram em um Desafio Regional e a Etec São Mateus alcançou o primeiro lugar com os alunos do Curso Integrado em Informática para internet
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS

 

Rua Soledade de Minas, 87 – Jd. São Cristovão. CEP 03930-030 – São Paulo – SP.

Fone: 2721 5111 / 2721 5532

www.etecsaomateus.com.br 

Introdução

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Técnica de São Mateus, além de uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1

a formulação da identidade escolar.  Além disso, estrutura o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola, e atua na organização e gestão pedagógica viabilizando o cumprimento do R

das escolas Técnicas, e legitimando-se como um marco documental das ações educativas. É projeto por reunir propostas de ação concreta a executar a curto e médio prazo, é político por sua res

formação de cidadãos conscientes em suas práticas sociais e é pedagógico por garantir a organização de atividades que viabilizam o processo de ensino aprendizagem.

1.     Caracterização da escola

A ETEC São Mateus, fundada em 2010 construiu ao longo tempo uma trajetória de conquistas referendadas por seus indicadores e por sua projeção no contexto de inserção.  

Vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e fomentada pela missão deste de ‘‘promover a educação profissional pública dentro de referências de excelência, visando ao
demandas sociais e do mundo do trabalho’’, possui como missão própria atender as necessidades de sua comunidade frente ao mercado de trabalho.



           Localizada em um bairro periférico da zona leste da capital paulista, próximo a um polo industrial em formação e ao complexo de serviços do Shopping Aricanduva, se propaga por sua localizaç
avenida de grande circulação e sua imponência predial, que reitera o renome da instituição que participa. É permeado ainda por um terminal de ônibus municipal que se liga ao sistema metroviário e a 
da Grande São Paulo .

São Mateus conta com bairros com grande densidade demográficos e extensa área, por isso é dividido em subprefeituras para atender as necessidades populacionais. A região de São Mateu
três distritos: São Mateus 13km², São Rafael 13,2 km² e Iguatemi 19,2 km².

A região conta com o Parque do Carmo, que mesmo pertencente ao subdistrito de Itaquera serve como opção de lazer a população local, possui uma área de 1.500.000 m², considerado o segu
urbano da cidade com uma imensa reserva de Mata Atlântica. 

O SESC Itaquera também fronteiriço com bairro é mais das opções de lazer de grande valia na região.

O bairro possui grupos comunitários, uma Associação do bairro e um clube esportivo de futebol amador. Um grande complexo de comércio popular diversificado, localizados em avenidas com g
como por exemplo, a Avenida Mateo Bei, Rio das Pedras e Sapopemba.    

           A escola possui cerca de 8.000 m² de terreno e próximo de 5.000 m² de área construída em quatro pavimentos, onde são distribuídos as salas de uso administrativo, as salas de aula nu
laboratórios num total de 9, além de cantina, biblioteca, refeitório, sanitários (inclusive com acessibilidade) quadra de esportes e uma área de convivência no pátio externo. 

1.1 Histórico da escola

A Escola Técnica Estadual de São Mateus completa oito anos com um perfil de grande inserção em toda a comunidade escolar. 

A consolidação da Escola ETEC São Mateus remonta ao esforço da comunidade local, os quais acreditavam que a educação profissional pudesse ser um elemento importante para a emancipação d

atender as demandas regionais por serviços e uma oportunidade efetiva de empregabilidade. Nessa trajetória a ETEC têm ofertado mão de obra qualificada a comunidade extra escolar bem como subs

na universidade pública dos aluno do ensino técnico integrado. 

1.2 Contextualização

A ETEC São Mateus, do Centro Paula Souza, oferta Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Para o atendimento ao Ensino Técnico Integrado nas habilitações Administração, Informática para Internet, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho a escola oferece o Período Integral, seriado
três anos. Ainda, na sedimentação da formação dos alunos, oferecemos parceria com o Centro Estadual de Línguas Estadual Fadlo Haidar, opcional, no contraturno.

Para o atendimento ao Ensino Técnico, no período noturno, dividido em três módulos semestrais nas habilitações Administração, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho e Eletrônica, neste 
módulos semestrais.  

A escola comprometida com o desenvolvimento das competências, habilidades, e valores tende em suas atividades instrumentalizar vivências de desafios cotidianos focados na formação profiss

discente. Nessa conjuntura, a ETEC São Mateus, almeja a atuação ética, autônoma, inovadora, crítica e hábil na resolução de problemas, visando à qualidade de vida e o pleno desenvolvimento sócio-p

1.3 Corpo discente da ETEC São Mateus.

Os aproximadamente 880 alunos da ETEC São Mateus são provenientes da comunidade de São Mateus e dos bairros vizinhos, de diversas idades e classes sociais.

As turmas do Ensino Técnico integrado período integral possuem faixa etária de 14 a 21 anos, 

 

Provindos à maioria de escolas públicas da região, dados que a cada ano se equilibram, passando a ser opção a alunos vindos de escolas da rede privada como demonstrado no gráfico a seguir. 

 

Quanto às questões sócio econômicas os responsáveis responderam pesquisa e visualizam-se percentuais diversos, transformando a ETEC São Mateus em um escola pluralizada economicamente



. 

As turmas de Ensino Técnico período noturno possuem faixa etária entre 18 e 41 anos, procurando atualizações profissionais ou certificações para o mercado de trabalho. 

 

Os alunos do Ensino técnico modular proveem em sua maioria de escolas públicas, conforme demonstrado no gráfico anexo.

Quanto à renda familiar em pesquisa confirmou-se novamente a pluralidade dos alunos quanto a questões econômicas. As evidências se apresentam no gráfico gerado abaixo. 

 

Para estruturar o perfil dos alunos da ETEC São Mateus, quanto à renda familiar, sexo, faixa etária, escolaridade público, raça, afro descendência, número de pessoas na residência; residentes em
cidades próximas.

Em suma, o perfil geral dos discentes da ETEC São Mateus é marcado pela pluralidade social, cultural e econômica. 

 

1.4 Corpo docente da ETEC São Mateus



Os sessenta e oito professores da ETEC São Mateus possuem diversas formações, sendo eles licenciados, graduados, pós-graduados e mestres.  Trata-se de engenheiros, administradores, bac
licenciados das mais diversas habilitações empenhados em oferecer metodologias diferenciadas e instrumentos de avaliações que visam o desenvolvimento de competências e habilidades.

Os professores buscam constantemente sua evolução acadêmica, através de capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza, bem como cursos de pós-graduação em suas áreas técnic
focadas na prática educacional.  No ano de 2018 verificou-se um aumento significativo dos professores que cursam mestrados e MBA.

 

1.5 Modalidades de Ensino Oferecidos pela ETEC São Mateus

Ensino Técnico Integrado nas habilitações: Administração, Informática para Internet, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho.

Os cursos integrados compõem a estruturação da Base Nacional Comum articulada com as habilitações oferecidas na UE, sendo que após a conclusão o discente receberá a certificação para con
estudos além da certificação profissional técnica.  

Ensino Técnico em Administração – Profº Coordenador Adriano Natal Gomes - Forma profissionais que atuam com visão sistêmica da organização, reconhecem e definem problemas, equaciona
estrategicamente, introduz modificações no processo produtivo, atua preventivamente, transferi e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 
atua criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

Duração do Curso: III módulos. 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS - Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Período: Noturno.

Ensino Técnico em Nutrição e Dietética – Profª Coordenadora Luzia Rosana de Toledo Kulcsar: - Forma profissionais que acompanham e orientam as atividades de controle de qualidade higiê
segurança do trabalho, todo o processo de produção de refeições e alimentos, acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo das refeições e alimentos, bem como, o porcioname
distribuição das refeições. Realiza ainda pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para avaliação nutricional, participa de programas de educação alimentar.

Duração do Curso: III módulos.

Eixo Tecnológico: AMBIENTE E SAÚDE  – Mercado de trabalho: restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, Unidades Básicas de Saúde, Indústria de alimentos.  

Período: Noturno; 

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho – Profª Coordenadora Luciana Pereira de Souza:

- Formas profissionais que analisam tecnicamente as condições ambientais de trabalho, mensuram os impactos econômicos e desenvolvem sistema de gestão, participam de reforma e elabo
regulamentadoras. Planeja a política de Segurança do Trabalho. Diagnostica condições da área. Compara a situação atual da legislação.

Duração do Curso: III módulos.  

Eixo Tecnológico: SEGURANÇA – Mercado de trabalho: empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas comerciais, mineradoras, de construção civil e área rural. 

Ensino Técnico em Eletrônica - Prof Coordenador Márcio Alexandre Pereira - O profissional executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza mediçõ
equipamentos eletrônicos, executa procedimentos na gestão da produção de equipamentos eletrônicos.

Duração do Curso: IV módulos.

Eixo tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS – Mercado de Trabalho: indústrias, laboratórios de controle de qualidade e de manutenção, empresas de informática, de telecomunicaçõ

eletrônicos. 

Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Coordenador:  Profº Adriano Natal Gomes. - O discente do curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio articula 
previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico atrelado a uma postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da prod
recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas 
Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.

Duração do Curso: 3 anos

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Período: Integral. 

Ensino Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio Profº. José Roberto Lima – O discente do curso técnico em Informática para Internet  integrado ao ensino médio articula os conhec
nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico no desenvolvimento de programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e d
programação. 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 das inform
Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos preoc
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do
científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. U
procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. Duração do

Curso: 3 anos.

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da Internet para desenvolvimento de serviços de suporte pub
comerciais e/ou administrativos.

Período: Integral.



Ensino Técico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio -  Coordenadora Profª. Luzia Rosana de Toledo Kulcsar:

O discente do curso Técnico em Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio articula os conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico no ac
orientação das atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos cul
de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústr
ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de 
outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de educa

Duração do Curso: 3 anos

Eixo Tecnológico: AMBIENTE E SAÚDE Mercado de trabalho: restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, Unidades Básicas de Saúde, indústria de alimentos.

Período: Integral.

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Coordenadora: Profª. Luciana Pereira - O discente do curso Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino 
conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico atuando em ações preventivas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas
avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. Desenvolve ações e
de Saúde e Segurança do Trabalho. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza o uso de EPI e EPC. Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Avalia e executa diversos program
em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle. Duração do Curso: 3 anos

Eixo Tecnológico: SEGURANÇA Mercado de trabalho: empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas comerciais, mineradoras, de construção civil e área rural.

Período: Integral.

Componentes Curriculares: Filosofia e Sociologia

Os componentes curriculares de Filosofia e Sociologia, reincorporados nas matrizes curriculares e em atendimento a lei nº 11.684 de junho de 2008, serão ministrados em uma aula semanal de 
curricular nas três séries do Ensino Técnico Integrado.

Componente Curricular: Espanhol 

O componente curricular de Língua Estrangeira Moderna  (Espanhol) pertencente as matrizes curriculares do ensino Técnico Integrado será ofertado na parceria com o Centro de estudos de Línguas Fadlo Haidar, vinculado à Sec

do Estado de São Paulo. 

2.  Princípios pedagógicos

O projeto político-pedagógico está fundamentado nos princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, sendo assim deve garantir a legitimidade da igualdade de condições para acesso 
escola, sendo este assegurado pelo processo de vestibulinho que assegura através da democracia o ponto de partida igualitário de todos os ingressantes na unidade escolar, para isto faz-se a leitura de
que oferecem percentual de inclusão a alunos cotistas.

Um princípio norteador de grande relevância ainda fundamenta uma escola de qualidade a todos os discentes, qualidade está que se aplica a uma dimensão formal e política como condição 
participação e integração de todos, nesta perspectiva a qualidade será a articuladora dos instrumentos e gerador das competências dos meios.

A Gestão democrática por si só é um princípio por consagrar-se na Constituição vigente, combate as questões de exclusão e da não permanência dos alunos na sala de aula, o que num contexto tempor
uma marginalização das classes menos abastadas, o que poderia, a longo prazo, projetar exploração e opressão. A gestão democrática estimula a autonomia e inclui, necessariamente, a ampla
representantes dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-pedagógicas ali desenvolvidas, por assegurar transparência nas decisões.

A consideração sobre liberdade e autonomia, gerenciados também pela sua acepção constitucional, atrela-se ao principio norteador e conceitual da própria estrutura pedagógica e na sua relação com u
mais amplo.

A valorização do docente, da legitimação do discurso do projeto político pedagógico e a qualidade da oferta de ensino subsidiam um direcionar qualitativa da formação de cidadãos ativos na gestão 
cultural, além da inseri-los no mercado de trabalho. A valorização aqui atrela se também a necessidade constante de melhoria da qualidade de formação docente, de forma contínua, garantind
aperfeiçoamento profissional permanente.

Sendo assim os princípios aqui descritos corroboram para a institucionalização de um projeto político pedagógico que atende as especificidades da unidade escolar.

2.1 Valores

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reconhece a importância dos valores na educação escolar, apresenta como fim a formação do cidadão.   Os parâmetros curriculares nacion
importância do ensino e a aprendizagem dos valores na educação escolar, da solidariedade humana e na sua qualificação profissional.

           A educação em valores está presente em todas as disciplinas do currículo escolar. Para educar em valores, é necessário que o professor organize seu plano de ensino em atividades reflexivas e
temas transversais. E dessa forma articular os valores necessários nas habilitações a que o discente está inserido.

2.2 Ensino Aprendizagem

Segundo Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem. Consideraremos então o processo de Ensino – aprendizagem como um intercâmbio constante e articulado pela troca de experiência
trajetórias em toda a complexidade dos conteúdos únicos.

2.3 Avaliação por competências

No universo das avaliações, o docente compromissado com o desenvolvimento das competências e habilidade encontra-se por vezes em um labirinto na institucionalização do método avaliativo, ora pr
comparativo com outras redes de ensino, ora pela estruturação de aulas com fundamentações metodológicas diferenciadas, sendo assim faz necessário viabilizar o entendimento da Avaliação da
fomentá-la é um compromisso da unidade escolar.

Considerando a avaliação por competências um processo de compilação de evidencias de desempenho e conhecimentos de um individuo em relação a competências profissionais requeridas pelos p
orientadas pelas normas definidas nas habilitações oferecidas, fornecendo parâmetros de referência e de comparação para avaliar o que o aluno é capaz de realizar, orientamos o método de aprendiz
desenvolvimento hábil e na estruturação qualitativa da aprendizagem dentro deste método ressaltando que o método deve ser de domínio de toda comunidade escolar. 

2.4 Matrizes Curriculares

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem


A matriz curricular dos cursos técnicos e integrados é organizada de forma a contemplar todas as competências e habilidades necessárias para a formação do técnico-cidadão, organizadas para auxilia
do mundo contemporâneo.

A matriz do Ensino Técnico Integrado está, ainda, pautada nos pilares da educação de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

Saber-conhecer;

Saber-fazer;

Saber-ser;

Saber-conviver;

O aluno do Ensino Médio integrado ao concluir o curso deverá:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

2.5 Menções

As menções parciais serão apresentadas individualmente após o processo diagnóstico e reflexão do desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, 

 

Menção

 

Conceito

 

Definição Operacional
 

MB

 

Excelente

O aluno obteve excelente desempenho no
desenvolvimento das competências do

componente curricular no período.

 

B

 

Bom

O aluno obteve bom desempenho no
desenvolvimento das competências do

componente curricular no período.

 

R

 

Regular

O aluno obteve desempenho regular no
desenvolvimento das competências do

componente curricular no período.
 

I

 

Insatisfatório

O aluno obteve desempenho insatisfatório no
desenvolvimento das competências do

componente curricular no período.

2.5.1 Deliberação 155/17

No decorrer do ano/ semestre letivo, as dificuldades detectadas virão acompanhadas de diagnósticos e este serão documentados pela Deliberação 155/17. O docente responsável pelo preenchim

apresentará subsídio para o replanejamento dos estudos para o discente, a atuação da coordenação de curso e orientação educacional. 

2.5.2 Recuperação de Desempenho não satisfatórios

Entendemos por “desempenho não satisfatório” aqueles alunos avaliados com menções I (insatisfatório), por não atingir competências e habilidades previstas nos planos de curso. 

A recuperação contínua da aprendizagem constitui mecanismo colocado à disposição das escolas e professores a fim de garantir a superação das dificuldades encontradas pelo discente no decorrer do 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico cotidiano e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por intervenções, dirigidas às dificuldades específi
por estratégias elaboradas pelos docentes a fim de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante, e focadas na aprendizagem.

As recuperações devem ser contínuas e articuladas nas aulas, descritas nos planos de trabalho docente e evidenciadas com sugestão de bibliografia complementar, métodos, critérios e instrume
diferenciados visando à diminuição das lacunas de aprendizagem.  

2.6 Programa de Progressão Parcial

O programa de progressão parcial, sob a responsabilidade do docente e em parceria com a Orientadora Educacional é um diferencial ofertado pela instituição por proporcionar ao discente
desenvolvimento de competências não alcançadas durante a série/ módulo.

O Orientador Educacional é o articulador, organizador da aplicabilidade qualitativa do programa, ao estipular uma dinâmica favorável ao desenvolvimento das progressões parciais, bem como na efetivaç

O docente, baseado pela ficha de Desempenho escolar, diagnostica as possíveis formas de auxiliar o discente quanto ao não desenvolvimento das competências e habilidades e oferta a ele um plan
avaliações a fim de desenvolver mesmo que tardiamente as competências requeridas nas habilitações.

O discente, munido de materiais, atividades e propostas pedagógicas, desenvolve as competências, com proximidade ao docente e amparado pela Orientação educacional.

O Programa de progressão parcial é realizado através de planilhas de acompanhamento do desenvolvimento do aluno no decorrer dos bimestres, cada atividade tem sua menção atribuída pelo profe
após um direcionamento qualitativo de estudos instruídos pela orientação educacional quanto à organização do material e tempo escolar, bem como direcionamento de vídeo aulas, indicações biblio
direto aluno – professor para fomentar as relações de ensino aprendizagem.   

2.7 - Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade escolar de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à prática profissional, desenvolvida me
acompanhamento e avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para obtenção da certificação técnica.



Os TCC's - Trabalhos de Conclusão de Curso (para o Ensino Técnico/ Ensino técnico Integrado) serão trabalhados conforme orientações do Centro Paula Souza - Portaria do Coordenador do Ensino 
No. 354, de 25-2-2015, respeitando as diversidades locais; as avaliações propostas aos alunos deverão ser diferenciadas uma das outras e terem claro seus objetivos e critérios de avaliação, a recupe
com dificuldades de aprendizagem deve acontecer de forma contínua.

A formação profissional em diferentes áreas tem sido sempre atrelada à formação teórica de uma forma cartesiana: a teoria desvinculada da prática e a prática como consequência de uma sólida formaç
(2000), contrariando a citação a perspectiva de desenvolvimento do TCC no ensino técnico/ ETIM permitirá a formação de profissionais criativos que poderão dar conta das diferentes demandas que a p
lhes impõe. A articulação e correlação dos diferentes componentes curriculares com as experiências cotidianas, vivências profissionais e avanços do setor produtivo permitem ratificar, retificar e/ou am
conhecimento.

O TCC deverá envolver necessariamente uma pesquisa empírica, que somada à pesquisa bibliográfica dará o embasamento prático e teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho. A orien
deverá ser realizada dentro de um ambiente cooperativo, no qual professor e alunos desenvolvem o processo de investigação de problemas extraídos do contexto real da área profissional, discu
constroem produtos educacionais. Os Trabalhos de Conclusão de Curso na Etec São Mateus deverão contemplar: autenticidade, rigor acadêmico, aprendizagem aplicada, exploração ativa e 
desenvolvendo competências pessoais/atitudinais e competências cognitivas/laborais.

O aluno terá 120 horas certificadas no Histórico Escolar referentes à realização do TCC, por envolver necessariamente uma dedicação extraclasse. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso d
basicamente, os seguintes aspectos:

- Pertinência e atualidade do tema;

- Viabilidade técnica e econômica da proposta;

- Cumprimento do cronograma proposto;

- Formatação do trabalho.

Ao aluno a confirmação da aprovação será realizada  através de ficha de avaliação individual com a síntese de sua atuação no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC será apresentado à comunidade escolar, respeitando as particularidades de cada curso, bem como as demandas apresentadas pelas coordenações e os gru
envolvidos com a atividade, no formato de feira para validação dos trabalhos apresentados.

Nesta será explicitado o produto final de meses de leitura, pesquisas aprofundadas e produção de textos e protótipos.  

2.8 Monitoria e voluntariado

A Etec São Mateus opta por não estruturar trabalhos de monitoria e/ou voluntariado, promovendo ações pontuais nos componentes de Ética e Cidadania Organizacional em situações ambientais, sociais

2.9 Programa de Estágio e Aprendizagem

Os cursos oferecidos pela ETEC São Mateus não possuem estágio obrigatório, ou seja, podem ser desenvolvidos pelo aluno como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do C
considerado uma atividade adicional à formação acadêmico-profissional do aluno, realizado por livre escolha, sempre com a aprovação e acompanhamento dos coordenadores de curso, orienta
coordenação pedagógica e assistente técnico administrativo da unidade escolar.

2.10 – Procedimentos de acompanhamento e ações contra evasão.

O mapeamento das possibilidades de evasão em nossa unidade escolar é realizado mensalmente através do controle de frequência de todos os alunos da escola, o documento expedido pela secre
encaminhado para os alunos, que registram a ciência de sua frequência no período. Os alunos que apresentam frequência inferior a 75% conforme legislação são contatados pelas coordenações e
orientação educacional para atendimento e observâncias das causas que geram a ausência escolar.

Como atendimento aos alunos não frequentes, diagnosticados como desistentes informais as coordenações promovem contatos telefônicos convidando os alunos a visitarem a escola para o estreitamen
possível desistência.

A equipe de coordenação pedagógica e curso, somado a orientação educacional alinham práticas de verificação e orientação aos docentes, de modo que o direcionamento qualitativo das aulas acon
aos alunos significância em sua formação nos componentes curriculares previstos nos planos de curso, ofertando subsídios diversificados para melhor aproveitamento e elucidar novas técnicas de
oportunidade de vivências da formação profissional pretendida, bem como a estruturação de palestras e levantamentos da situação de empregabilidade dos cursos ofertados pela unidade.

3.0 Equipe de Coordenação

Articular as práticas pedagógicas com as demandas administrativas, verificando, estruturando e capacitando a equipe de docentes, promovendo atendimentos coletivos e individualizados aos d
comunidade escolar.  

3.1 Coordenação Pedagógica

O Coordenador de projetos responsável pela Coordenação Pedagógico como parte integrante da equipe de coordenação apresenta no ambiente escolar um perfil de facilitar o processo ensi
estabelecendo relações interpessoais. Auxilia no processo de formação do professor, pois desenvolve  habilidades capazes de lidar com as diferenças, tendo como objetivo ajudar efetivamente na co
educação de qualidade.

O coordenador pedagógico tem que ter consciência da responsabilidade do papel que assume na instituição, por isso, deve estar em constante processo de formação e em parceria com o corpo do
comunidades e direção.

Agindo dessa forma, ele estará promovendo um ambiente democrático e participativo em que a comunidade escolar terá liberdade para produzir conhecimento,  mudanças atitudinais, procedimentais 
indivíduos.

3.2 Orientador educacional

O coordenador de projetos responsável pela Orientação e apoio educacional acompanha e orienta os alunos em relação ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e comportamental. É um serviço de apo
não apenas para acompanhamento do rendimento escolar e da frequência, mas também quanto às relações interpessoais com colegas e professores, interesse ou desinteresse pelas atividades 
questões que dizem respeito ao bem-estar e desenvolvimento intelectual e emocional.

3.3 Coordenações de cursos

As Coordenações de Curso são responsáveis pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das atividades docentes em relação às d
pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos mantidos pela ETEC.

4.0 Biblioteca Escolar

Responsável: Maria Auxiliadora

“A biblioteca escolar oferece serviços de apoio à aprendizagem, disponibilizando livros e outros recursos informacionais aos membros da comunidade escolar, possibilitando lhes tornarem-se pessoas 
competentes de informações em todos os formatos e meios.” Manifesto IFLA/UNESCO para a biblioteca escolar.

A escola para oferecer serviços adequados à comunidade e para que ela realmente seja um apoio à aprendizagem dos alunos, constituiu a comissão de biblioteca (aluno, professor e bibliotecário), que t
plano de ação para melhoria do espaço físico, equipamentos, livros e bem como atividades que envolvam a comunidade escolar.



5.0 Acompanhamento dos Projetos interdisciplinares

A ETEC São Mateus participa de  projetos identificados no Plano Plurianual de Gestão envolvendo as habilitações oferecidas pela ETEC São Mateus.   Para o desenvolvimento de projetos int
professores da unidade organizam ações interdisciplinares e trans disciplinares para o atendimento a uma demanda de estruturação e validade dos conceitos apreendidos no curso técnico.  É importan
projeto interdisciplinar por si só legitima a prática pedagógica de conhecimento dos cursos e a ligação entre os componentes previstos nas áreas de formação.

O foco na aplicabilidade de um projeto interdisciplinar é elencar as intenções claras relacionadas aos componentes envolvidos. Assim a articulação de um projeto que não necessariamente precisa ter
em dois ou mais componentes necessita de um planejamento claro e objetivo para entendimento de todos os envolvidos.

A observância dos projetos viabilizam as projeções dos pontos fortes e fracos do referido e promove um dialogo qualitativo sobre as estruturações de objetividade, relevância e diagnósticos de viabilida
apresentadas pelos alunos, docentes e coordenações. Como ferramenta de legitimidade desta observância uma planilha no onedrive é mantida e acompanhada pelo grupo de coordenação e direção, a
de reuniões quinzenais com a equipe de gestão da escola proporcionando uma maior interação entre os membros da comunidade escolar.    

6.0  Empreendedorismo e Inovação

A ETEC São Mateus inicia o ano de 2018, reforçando o desenvolvimento da cultura empreendedora na unidade escolar, iniciado no ano anterior.

Pense-Grande

O programa Pense Grande tem como objetivo difundir a cultura do empreendedorismo de impacto social com tecnologia digital para jovens brasileiros.  Trata-se de uma parceria do Centro Paula Souza
Telefônica e chega à ETEC São Mateus para realçar a cultura empreendedora que se fixa na unidade, ofertando a 50 alunos a oportunidade de projetar-se em um enredo de pensar+mobilizar+formar+ap

7) Projetos dos cursos para 2018

Os projetos das habilitações ofertadas pela ETEC São Mateus acontecem interligados ao desenvolvimento do Plano de Curso de forma interdisciplinar enriquecen
discente.

O Curso Técnico em Administração em suas modalidades: integrada e modular projetam para o ano de 2018 atividades interdisciplinares que proporcionam à a
comunidade escolar, auxiliando na elaboração do Imposto de Renda, na interpretação das legislações e dos códigos profissionais, nas discussões socioculturais q
ambiente profissional, na estruturação da Ética profissional, desenvolvendo a comunicação verbal e escrita, trabalhando o Marketing pessoal, nas evidencias com o com
com o trabalho em equipe e da projeção do Marketing institucional da ETEC de São Mateus, em pesquisas de cargos e salários prestando serviço a comunidade interna

O Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio desenvolve anualmente a Feira Tecnológica com objetivo de fomentar o aprendizado e
proporcionar aos discentes experiências que desenvolvam maior interesse em sua formação profissional. Em sua edição 2018 fará abordagem de Linguagens,
ferramentas para desenvolvimento e programação para WEB e Banco de Dados para WEB, além da reestruturação da Revista ETEC News.  

O Curso Técnico em Eletrônica em 2018 projeta para comunidade escolar um programa de conscientização para o descarte responsável de eletrônicos buscando co
recolham este tipo de material, providenciando a separação dos componentes que serão destinados à reciclagem prestando um serviço para o meio ambiente e à socied

O Curso Técnico em Nutrição e Dietética em comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição uni-se a outras ETEC´s no Nutrileste edição 2018, em um expediente
sobre a empregabilidade e as novidades da área que objetiva o controle da saúde alimentar do ser humano em palestras direcionadas aos discentes do curso in
discussões do mercado de trabalho que permeiam a formação técnica e a atuação do profissional técnico em Nutrição e Dietética.  No dia a dia escolar atua informando
sobre os benefícios de uma alimentação saudável com dicas e informes distribuídos pelo espaço escolar, direcionando a todos para hábitos saudáveis. Em 2018
gastronômicos acontecerão sistematizando o processo de produção de preparações usando os grupos de alimentos.

Curso Técnico em Segurança do Trabalho em suas modalidades: integrada e modular atuará em 2018 com as questões ambientais, à saúde física e emocional e a
comunidade escolar.  A Semana Interna de Prevenção de Acidentes em suas edições de número 16 e 17 se remodelará e apresentará  as condições de saúde física e
Trabalhador, incentivando a comunidade escolar ao exercício sadio de sua atividade laboral. O plano de abandono se fará através do estabelecimento dos req
elaboração, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndios, visando proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio. 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Atos Legais de Criação e Funcionamento - Etec 227 São Mateus

Decreto nº 55.314 de 5 de janeiro de 2010

José Serra, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológic
CEETEPS, em 18 de dezembro de 2009, ad referendum do Colegiado. Decreta: Artigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual São Mateus, no município de São Paulo, como unida
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS.

O Excelentíssimo Sr. Governador Alberto Goldman, inaugurou a Etec São Mateus oficialmente em 12 de maio de 2010, com a presença de diversas autoridades políticas, do Centro P
comunidade civil em geral.

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 62.823.257/0227-65

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais - Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica - Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 
2012. Plano de Curso  aprovado pela Portaria Cetec nº 727 de 10/09/2015, publicado no DOE de 25/09/2015 - Poder Executivo - Seção I páginas 37.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios - Habilitação Profissional  de Técnico em Administração - Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB nº 6, de 20
de Curso  aprovado pela Portaria Cetec nº 733, de 10/09/2015 publicado no DOE de 11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I página 52-53.

Habilitação Profissional  de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (período diurno): Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei Federal  nº 11741/2008; Resolução CNE/C
2014; Resolução CNE/CEB nº 6 de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 2 de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto  Federal n
2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 735, de 10-9-2015, publicada no Diario Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I-página 53

Eixo Tecnológico: Ambiente e  Saúde - Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética  - Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB nº 01,
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 724, de 10/09/2015 publicado no DOE de 11/09/2015 - Poder Executivo -  Seção I página 52.

Habilitação Profissional  de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio (período diurno): Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CN
5-12-2014; Resolução CNE/CEB Nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB Nº 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Fe
23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 725, de 10-9-2015, publicada no Diario Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I-página 52.

Eixo Tecnológico: Segurança - Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho  - Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEBnº 1, de 05
de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 1027 de 12/05/2017, publicado no DOE de 13/05/2017 -   Poder Executivo  - Seção I página 53.                                                                              
                                                                                                    Habilitação Profissional  de Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio (período diurno): Lei Federa

12-1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CE



2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 757, de 10-9-2015, publicada no Diario Oficial de 11
Executivo - Seção I  - página 54.                                                                                                                  

Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (período diurno): Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996;Lei Federal nº 11741/2008; Resolução
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto 
de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela portaria Cetec - 739, de 10-9-2015, publicada no Diario Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I -página 53.

HISTÓRICO DA ESCOLA

 Etec São Mateus é uma aspiração antiga de toda a comunidade ao entorno da escola e dos bairros vizinhos.

A escola está situada na zona leste da cidade de São Paulo, margeando a Av. Aricanduva, uma das principais avenida das da cidade de São Paulo, próximo ao Parque do Carmo, cha
verde da zona leste da cidade, próximo ao maior shopping da América Latina, tendo ao seu redor comércio de todos os gêneros, pequenas e médias indústrias atuando nos ramos de transp
química e outros tantos, empreendedores de sucesso surgem a cada momento nesta parte da cidade.

A comunidade de São Mateus e seus bairros vizinhos, saúda a Etec como uma oportunidade de empregabilidade efetiva de seus filhos e moradores das diversas idades e classe soc
visibilidade a toda a região, contemplando os bairros no decorrer da Av. Aricanduva, como Vl. Antonieta, Vl. Nova York, Jd. dos Bancários, Jd. São Cristovão, São Mateus, Jd. São Raf
Formosa, Carrão, Itaquera e Veredas do Carmo, a escola possui alunos inclusive da Cidade Tiradentes, Guaianases e dos municípios vizinhos de Mauá e Santo André.

A escola por estar localizada em via de fácil acesso, próxima a duas avenidades importantes - Av. Aricanduva e Av. Rio das Pedras, próximo a dois terminais de ônibus - Termin
Terminal Carrão, tendo ainda acesso rápido ao Metrô e a CPTM e ônibus intermunicipais da região de Mauá, é bastante eclética na composição de suas turmas.

A escola possui cerca de 8.000 m² de terreno e próximo de 5.000 m² de área construída em quatro pavimentos sendo: Térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos, onde são distribuídos 
administrativo, como Secretaria Acadêmica, as salas de aula num total de 12 e os laboratórios num total de 9, além de cantina, biblioteca e páteo externo coberto, área de convivência, r
alunos, copa para os funcionários, quadro poliesportiva, guarita para vigilância e vestiário para os funcionários terceirizados.

A Etec São Mateus iniciou suas atividades no início do ano letivo de 2010, porém já foi manchete do Jornal Debate São Paulo - edição agosto/setembro de 2009 e na Gazeta 
quinzena de setembro de 2009, página 8 "A Escola Técnica Estadual de São Mateus - parceria entre governo municipal com o estadual tem previsão de implantação para o início de 2010.

Após muita especulação, o terreno localizado nas ruas Soledade de Minas e Felisburgo, uma doação da prefeitura pôde receber o canteiro de obras da empresa responsável pelo em
atualmente já é possível observar toda a sua estrutura. A Etec São Mateus, que será adminsitrada pelo Centro Paula Souza, terá doze salas de aula, nove laboratórios, biblioteca, quadra e
atender 1.200 alunos".

Sobre a história do bairro que compartilha o nome com a escola, São Mateus, tem como data de aniversário o mês de setembro e 61 anos oficialmente. Localizado no extremo da z
Paulo, com cerca de 400 mil habitantes, até 1946 a região não passava de uma grande fazenda, onde o proprietário Antônio Cardoso de Siqueira, dividiu as terras em glebas e uma delas, c
foi adquirida pelo imigrante italiano Mateo Bei (nome de Av. do bairro, com grande concentração de comércio, bancos, etc.).

Os moradores com muita luta "a voz amiga que cruza os céus de Piratininga", ficou na memória de muitos, os ônibus começaram a operar em 1952, a primeira escola estadual em 
água somente em 1976. Hoje a luta de seus filhos é para que São Mateus seja um lugar menos desigual, criando condições para que todos cresçam, como argumenta Carlos Âng
representante dos moradores da região  ao Jornal Debate São Paulo edição agosto/setembro de 2009.

Por tudo isso, a Etec São Mateus nasce com entusiasmo e perspectivas para  tornar-se uma referência em educação profissional pública de qualidade, oferecendo condições para que
simpatizantes de São Mateus ingressem no mercado de trabalho e possam melhorar  a qualidade de vida sua e de seus familiares, criando assim um ciclo virtuoso no bairro de São Mateus 

Clipping de 14 de maio de 2010 - O governador Alberto Goldman entregou oficialmente quarta-feira, 12 de maio de 2010 , a Escola Técnica Estadual (Etec) São Mateus, na zona le
unidade iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, com Ensino Médio e seis cursos técnicos: Administração, Eletrônica, Informática, Informática para Internet, Nutriçã
Segurança do Trabalho. No processo seletivo para o próximo semestre, a escola vai oferecer 400 vagas, distribuídas entre esses seis cursos técnicos.

A Prefeitura de São Paulo cedeu o terreno para que o Estado construísse o prédio da Etec, que possui 12 salas de aula, dois laboratórios de informática, biblioteca e quadra de espor
ambientes. O valor do investimento do Governo do Estado no imóvel e em mobiliário e equipamentos foi de cerca de R$ 8,4 milhões, integrando o Plano de Expansão para a Educação Pro

Já no ano de 2011, a Etec São Mateus figurou no site do Centro Paula Souza devido a alta demanda de seus cursos perante a coletividade da região, além de ser alvo de matérias dos 
por algumas oportunidades: no evento aberto à comunidade externa chamada de Festa Junina e Casa Aberta (apresentações de trabalhos dos alunos sob orientação dos professores), tamb
de Simulado de Abandono de Prédio (realizado pelos alunos e professores do Curso Técnico em Segurança do Trabalho) recebendo inclusive convite para auxiliar o mesmo exercício nas
Tiradentes e Parque Santo Antônio, participamos de duas edições do Programa Inglês com Música da TV Cultura quando nos sagramos vencedores nas duas oportunidades, 
Intercâmbio Cultural Brasil Estados Unidos indicando aluna do Curso Técnico em Administração, além de honradas participações de nossos alunos do Ensino Médio em diversas O
matemática, história e National Geografic) e Maratona Minipa para o Curso Técnico em Eletrônica, além da participação com três trabalhos na FEETESP - Feira Tecnológica promov
Paula Souza.



               

Ao final do ano letivo de 2012, durante Reunião de Encerramento e Confraternização, a comunidade escolar pode através do balanço das atividades propostas, conferiu com muita
os objetivos propostos foram alcançados. A primeira turma do Ensino Médio formou-se, com alunos ingressando no nível superior  em diversas áreas profissionais e as turmas do Ensino T
valorizados pelo mercado de trabalho.

 

A Etec São Mateus ofereceu durante os anos de 2012, 2013 e 2014 em parceria com a Unidade de Formação Inicial e Continuada Ufiec - do Centro Paula Souza e o Bom Prato
administrado por uma Ong da região: seis turmas do Programa Via Rápida nos cursos de Pizzaiolo, Higiene e Manutenção de Alimentos, Manutenção de Máquinas Copiadoras e ainda, o P
Urbanos dedicado aos jovens provenientes de Ong's da região leste da cidade de São Paulo em situações de vulnerabilidade social.

Para o ano de 2013 a unidade escolar iniciou duas turmas de Ensino Médio integrado a duas habilitações profissionais, sendo uma em Administração e outra em Informática para
desafio e um salto na busca constante de atendimento às demandas de nossa comunidade e pela qualidade em nossa instituição.

Dando continuidade a Proposta em 2014 a unidade Etec São Mateus ampliou a oferta desta modalidade de ensino para 4 novas turmas de 40 alunos cada, sendo Administração, 
Internet, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho. E no ano levito de 2015 continua com o projeto do Ensino Médio Integrado cada vez mais valorizado em nossa escola.



Aluna do Ensino Médio (acompanhada por professora da Etec São Mateus) em premiação Concurso de Poesia na USJT edição 2014

Durante o segundo semestre de 2014 a unidade passou por reforma de manutenção e adequação de seus ambientes, uma nova pintura foi realizada em todo o prédio, ou seja, n
internas e externamente também, fechaduras das portas foram substituídas, revisão nos caxilhos das janelas bem como revisão e conserto nas instalações elétricas e hidráulicas da escola.

O páteo externo foi coberto e adaptado para área de convivência e refeitório dos alunos com cerca de 100 m² atendendo inclusive alunos com mobilidade reduzida.

A escola a partir do ano de 2014 e subsequente 2015 oferece aos alunos nos três períodos de funcionamento (manhã, tarde e noite) merenda, chamada de merenda seca (de
Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares) reconhecida pelos alunos como benefício importante para seu desenvolvimento físico e intelectual, consumida diariamente de fo
organizada e sem desperdício.

A Etec conta com manutenção preventiva do elevador e da caixa d'água, cantina escolar licitada, além de profissional especializado na área contábil, a unidade preocupada com a a
vem trabalhando sistematicamente em busca de redução no consumo de água e também na orientação e conscientização de seus alunos e no quadro de seus colaboradores. 

 O ano letivo de 2015 proporcionou a comunidade escolar uma série de eventos que muito contribuíram para o desenvolvimento das competências previstas n
ofertadas por esta unidade de ensino. Foram proporcionadas aos alunos, por meio de aprendizagem lúdica transformando técnicas em valores e responsabilidade socia

Interagimos com outas Etec's e apresntamos no Evento Nutrileste o quão promissor pode ser o gerenciamento da alimentação humana e os benefícios para a qua
sintomas e tatamentos de doenças ocupacionais foram trabalhadas em forma de paródias musicais com maior participação dos discentes.

Abrimos as portas à comunidade escolar oferecendo viagens literárias e alertamos para o risco de acidentes domésticos. Discutimos, debatemos e oferecemos pal
temática de problemas sociais, nosso alunado pode participar do Festival de Talento por meio de música, desenho e fotografia.

Neste ano de 2015 visitamos Teatro, Biblioteca Pública, Ong's e empresas privadas que desenvolvem atividade comercial e industrial na área dos cursos técnicos
Etec São Mateus, desenvolvemos ainda sites, produtos alimentícios e simulações de plano de negócios e empresas.

Exposições foram organizadas na Biblioteca da Etec, tais como escultura de sabão, arquitetura grega e desfile de equipamentos de proteção individual (EPI), alé
(em tamanho gigante) por dentro do aperelho digestivo. A Etec São Mateus participou também do InterEtec's (campeonato esportivo e cultural), das Olimpíadas de M
Desafio Travessia FEI.

Auxiliamos no orçamento doméstico das famílias e falamos de eletricidade residencial, palestamos em escolas da rede municipal e estadual de ensino e apres
escola e abrindo as portas à comunidade, promovendo a interação entre os alunos.

As turmas do Ensino Médio Integrado visitaram o Mercado Municipal e o Centro Histórico de São Paulo e com compromisso social encerramos nossos trabalhos 
meio de campanhas internas, leite, livros infantis e produtos de higiene pessoal para o Abrigo de crianças de São Mateus na circuvizinhança da Etec São Mateus. 

 No ano de 2016 a ETEC São Mateus realizou atividades que valorizam o desenvolvimento do perfil cultural e profissional da comunidade escolar fomentando as relações de ensino a

Em suas diferentes atuações, a ETEC São Mateus comprometida com as mudanças do setor tecnológico e como geradora de recursos humanos de excelência na Semana Paulo Fre
aos alunos experiências pré- profissionais de reconhecimento da empregabilidade dos setores que se relacionam aos cursos. Um dos exemplos foi o 1º Fórum integrado de pesquisa em 
das diversas áreas socializaram conhecimentos, ofertando suas experiências profissionais ao público recém-chegado a unidade escolar e que repercutiu no aumento do interesse no 
apresenta a habilitação de sua escolha.  Considerando a inexperiência e os dilemas da vida juvenil aos alunos do ETIM fora organizado uma Feira de profissões em que aproxima
profissionais palestraram e dividiram as características de cada profissão com este público, somado a eles um grupo de ex-alunos motivaram-nos a conclusão do curso e ingresso n
compartilhando assim suas experiências pessoais.

Reconhecendo a importância da visita técnica como atividade complementar ao desenvolvimento técnico proporcionou aos alunos visitas a Expo Empreendedor (despertando o perf
dos alunos) ao Porto de Santos (visualizando seu departamento logístico e as possibilidades de transporte de cargas no Brasil - Administração), ao Aeroporto Internacional de Guarulho
Trabalho), Carbocloro (Segurança do Trabalho), Arsenal da esperança (Nutrição e Dietética), Mercado Municipal de São Paulo (Nutrição e Dietética), por exemplo.

Participamos da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza com um projeto inovador ao estruturar uma projeção holográfica de um DNA como facilitador das aulas de Biologia, de
alunos do Ensino Técnico integrado em Informática para internet foi articulado de uma forma trans disciplinar na criação de um programa de computador como banco de dados de DNA v

Integrados ao Nutrileste 2016 possibilitamos aos alunos do Curso de Nutrição e Dietética uma vivência de contato profissional e discussões acadêmicas e revisões previstas na ciência

Aos alunos de Segurança do Trabalho direcionamos a treinamentos profissionais de experiência prática na Chácara Eco Fire que ofereceu formação de Primeiros Socorros a eles, além
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes que aconteceu em dois momentos.

Preocupados com o desenvolvimento cultural da comunidade escolar encaminhamos os alunos para apreciação dos espetáculos teatrais ‘’O Monge e o Executivo’’ e Inês Gil Vicente
além das vivências sugeridas no ambiente escolar com releituras das obras de arte renascentistas, projeção de peças e minicurso de fotografia.      

Desta forma os alunos necessitavam de local apropriado para realizar suas refeições, bem como era necessário área de higienização dos utensílios da prestaç
Portanto após visita da área de Infra-estrutura do CPS com a direção da escola, optou-se por transferir a Biblioteca escolar para a Sala de Multimídia e no local da an



adaptar refeitório para pronto atendimento do alunado.

Durante o ano de 2016, precisamente a partir do mês de agosto, a unidade passou a oferecer aos alunos do ETIM refeição transportada no horário de almoço, po
empresa Especially (citada no capítulo Serviços Terceirizados desde documento). Através do PDDE optou-se por adquirir mesas de refeitório para demanda inicial dos 
o atendimento.  

Atualmente (2018) a Etec São Mateus oferece aos alunos Merenda durante o intervalo das aulas nos três períodos e o almoço, durante o intervalo específico do a
alunos da modalidade ETIM.

Durante o ano letivo de 2017 a unidade selou parceria com a Fundação Telefônica/Impact Hub e com o Google a fim de promover entre seus alunos e também do
voltadas ao empreendedorismo, buscando aprimorar e consolidar cultura do empreendedorismo na Etec e principalmente oferecendo uma opção aos nossos discentes.

Estes eventos culminaram em um Desafio Regional e a Etec São Mateus alcançou o primeiro lugar com os alunos do Curso Integrado em Informática para internet

A direção da Etec mantém contato constante com a área de Infra-estrutura do CPS, visando melhorias constantes da infra-estrutura local para a comunidade e
observando as legislações pertinentes ao caso, bem como disponibilidade financeira e prioridades de ação

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do mercado de trabalho, à formação do aluno e aos princípios contidos na 
legislações vigentes, levou o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a reunir profissionais da área, docentes, especialistas e supervisão educaciona
material produzido pela CBO - Classificação Brasileira de Ocupações e para análise das necessidades do próprio mercado de trabalho; possibilitando também a cons
metodologia adequada para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, sistemas de avaliação, itinerários, que pretendem garantir a construção das
propostas no Plano de Curso.

Requisito de acesso - dar-se-á por meio de processo seletivo, para alunos que tenham concluído, no mínimo a primeira série do Ensino Médio, as competências
exigidas serão aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio, nas três áreas do conhecimento:

- Linguagem, códigos e suas tecnologias; - Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e - Ciências humanas e suas tecnologias.

O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou por reclassificação.

A organização curricular da habilitação profissional técnica de nível médio de Técnico, está organizada de acordo com o eixo tecnológico e estruturada em módu
com terminalidade correspondente às qualificações profissionais técnicas nível médio identificadas no mercado de trabalho.

A estrutura que resulta dos diferentes módulos estabelece condições básicas para a organização dos tipos de itinerários formativos, que articulados conduzem 
certificações profissionais.

As Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Médio Técnico em: Administração, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho possuem 1.200 horas, a Habilitaç
Técnica de Nível Médio Técnico em Eletrônica possui 1.600 horas, todas as habilitações possuem 120 horas de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso. 

Grades Curriculares - Ensino Técnico, ao final do Plano as mesmas se encontram como anexo.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Nutrição e Dietética

Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, UBS (Unidades Básicas de Saúde), indústria de alimentos. 

 Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA deverá ter construído entre outras competências: 

Pesquisar e analisar informações da área de Nutrição e Dietética em diversas fontes convencionais e eletrônicas; Analisar as normas de Vigilância Sanitária para garantir a segu
Selecionar os métodos de prevenção de doenças de origem alimentar em UAN; Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantid
adequadas; Analisar indicadores econômicos, sociais e de saúde para identificar as necessidades nutricionais; Projetar e executar um programa de orientação alimentar; Implantar e contro
Boas Práticas; Relacionar as necessidades nutricionais básicas do ser humano; Planejar cardápios conforme as disponibilidades locais de alimentos e hábitos.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Administração

 Trabalham em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e treinamentos

   O aluno concluinte do Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento aos seus estudos em diferen
no mundo do trabalho, construindo as competências que seguem entre outras:

Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; Compreender e avaliar
dos diferentes atores sociais; Propor ações de intervenção solidária na realidade; Acompanhar os processos de compras incluindo a negociação de insumos, serviços, logística, elaborando relatór
acompanhando os procedimentos administrativos de forma concisa; Acompanhar os processos de vendas, incluindo a negociação, interpretando documentos contábeis, fazendo o arquivamento d
novas tecnologias; Acompanhar o processo de seleção de pessoal, organizando equipes de trabalho, observando e analisando contextos socioculturais; Acompanhar a apuração de tributos; Elab
atividades a serem apresentados à direção da empresa; Administrar situações de conflito dentro e fora da empresa, buscando resolução de problemas; Supervisionar os procedimentos ad
metodologias e rotinas utilizadas nas diversas áreas funcionais da empresa; Planejar e avaliar os processos de compra e venda, pagamentos e arrecadação de tributos; Apresentar as estraté
contribuindo para a tomada de decisões; Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento, tendo como base a análise de oportunidades de mercado, através de pesquis
sistematizadas; Reconhecer o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço; Formar preço e margem de produtos e serviços com base na identificação de custos 
fixos e variáveis, tendo como referência as estratégias da empresa. 

MERCADO DE TRABALHO  do profissional Técnico em Segurança do Trabalho

Atua em todas as empresas privadas e públicas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): indústrias, construção civil, hospitais, empresas comerci
etc. Também poderá atuar na área rural. Deverá contruir entre outras as seguintes competências gerais:



Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, reconhecendo o trabalhador como ser humano integral em seus aspectos físico, mental e social; compreender os aspectos eco
tecnológicos relacionados aos processos laborais, viabilizando procedimentos técnicos para a elevação do nível da qualidade de vida; planejar e executar programas e projetos de análise de riscos em proc
e demais atividades, estabelecendo metas, cronogramas, custos e procedimentos de avaliação; aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de preservação do meio ambiente;
ergonômicos na realização do trabalho; identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou mal súbito, visando
prevenir complicações até a chegada de atendimento especializado; demonstrar capacidade de comunicação em todos os níveis hierárquicos e de negociação, apresentando postura adequada e at
análise de problemas e proposição de soluções; trabalhar em equipe delegando funções quando necessário; desenvolver ações relacionadas com a educação para a segurança do trabalho junto ao
comunidade; interpretar e aplicar as legislações e normas de SST em todos os seus aspectos; avaliar as análises e investigações de acidentes, incidentes, doenças do trabalho e a integração da
sistemas de gestão existentes na empresa.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Eletrônica

Indústrias. Laboratórios de controle de qualidade e de manutenção. Empresas de informática, de telecomunicações e de produtos eletrônicos. Ao concluir o Curso
EM ELETRÔNICA deverá ter construído as competências gerais abaixo relacionadas:  

Aplicar normas técnicas de qualidade, saúde, segurança no trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo industrial;  aplicar normas técnicas e esp
catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na instalação de máquinas e de equipamentos e na manutenção industrial; aplicar método
logística na produção, instalação e manutenção; elaborar projetos, layout, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípio
tecnológicos; desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios
instrumentos, equipamentos e máquinas; projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção, propondo incorporação de nova
coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a racionalização de uso e de fontes alternativas.

A organização curricular homologada pela Supervisão Pedagógica Regional consta como anexo ao presente Plano Plurianual de Gestão 2018-2022.

Habilitações associadas:

Administração

Eletrônica

Nutrição e Dietética

Segurança do Trabalho

Modalidade: Integrado

Descrição:

Conforme tendência da educação profissional de nível médio e de encontro à missão e objetivos do Centro Paula Souza, busca-se promover a educação profissional pública dentro d
excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho.

A modalidade de Ensino Médio integrado à Administração, Informática para Internet, Nutrição e Dietética ou Segurança do Trabalho, oferecidas pela unidade escolar vem de encon
da sociedade em demandar ensino de qualidade nas bases cientícas e profissionais tendo como público alvo os jovens da região de abrangência da escola.

O campo de trabalho do profissional de Nutrição se amplia, ganhando projeção, em função da exigência que caracteriza o mercado, tendo como requisitos apontados pelas empresa
conhecimentos, flexibilidade para atual em situações adversas, capacidade de agir e adaptar-se para as mudanças do mundo moderno. 

O técnico em segurança do trabalho possui formação de caráter multidisciplinar, consequência do tipo de conhecimentos necessários para o exercício de su
Podemos afirmar que algumas de suas ações envolvem a avaliação das atividades ligadas à segurança do trabalho, a verificação das condições que visam elimina
mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho e a observação do cumprimento de toda a legislação pertinente. 

O técnico em Administração é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona de forma sistêmica os cenários sociais, políticos, econômicos e
respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio adm
várias áreas da organização utilizando ferramentas da informática báscia, como suporte às operações.

O aluno concluinte do curso técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, deve estar preparado como os demais para exercer ativa e solida
cidadania, dar prosseguimento aos estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho em atividades de informática e conexas, em empresas públicas ou 
terceiro setor especialmente envolvendo-se em programação de computadores e redes sociais. 

Na região de abrangência da Etec São Mateus, temos um pólo industrial em formação com grande potencial de absorção desta mão de obra também em formação
terminais de ônibus e metrô para outras regiões e mesmo outros municípios (como a região do ABCD), além do crescente número de pequenos comércios e prestado
segundo escritório regional do Sebrae/SP.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Nutrição e Dietética
Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, UBS (Unidades Básicas de Saúde), indústria de alimentos. Ao concluir o curso, o TÉCNICO E

DIETÉTICA deverá ter construído entre outras competências: 
Pesquisar e analisar informações da área de Nutrição e Dietética em diversas fontes convencionais e eletrônicas; Analisar as normas de Vigilância Sanitária para garantir a segu

Selecionar os métodos de prevenção de doenças de origem alimentar em UAN; Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantid
adequadas; Analisar indicadores econômicos, sociais e de saúde para identificar as necessidades nutricionais; Projetar e executar um programa de orientação alimentar; Implant
Sistema de Boas Práticas; Relacionar as necessidades nutricionais básicas do ser humano; Planejar cardápios conforme as disponibilidades locais de alimentos e hábitos.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Administração
 Trabalham em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e treinamentos

O aluno concluinte do Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento aos seus estudo
níveis e atuar no mundo do trabalho, construindo as competências que seguem entre outras:

 Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; Compree
papel histórico dos diferentes atores sociais; Propor ações de intervenção solidária na realidade; Acompanhar os processos de compras incluindo a negociação de insumos, se
elaborando relatórios com clareza e acompanhando os procedimentos administrativos de forma concisa; Acompanhar os processos de vendas, incluindo a negociação, interpretan
contábeis, fazendo o arquivamento de acordo com as novas tecnologias; Acompanhar o processo de seleção de pessoal, organizando equipes de trabalho, observando e analis



socioculturais; Acompanhar a apuração de tributos; Elaborar relatórios de atividades a serem apresentados à direção da empresa; Administrar situações de conflito dentro e fora da em
resolução de problemas; Supervisionar os procedimentos administrativos, as metodologias e rotinas utilizadas nas diversas áreas funcionais da empresa; Planejar e avaliar os process
venda, pagamentos e arrecadação de tributos; Apresentar as estratégias da empresa contribuindo para a tomada de decisões; Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um e
tendo como base a análise de oportunidades de mercado, através de pesquisas e informações sistematizadas; Reconhecer o mercado consumidor quanto à expectativa de demand
serviço; Formar preço e margem de produtos e serviços com base na identificação de custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, tendo como referência as estratégias da empresa. 

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Segurança do Trabalho 
Atua em todas as empresas privadas e públicas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): indústrias, construção civil, hospitais, empre

mineradoras, etc. Também poderá atuar na área rural. Deverá construir entre outras as seguintes competências gerais:

Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, reconhecendo o trabalhador como ser humano integral em seus aspectos físico, mental e social; 
aspectos econômicos, sociais e tecnológicos relacionados aos processos laborais, viabilizando procedimentos técnicos para a elevação do nível da qualidade de vida; planejar e execu
projetos de análise de riscos em processos de produção e demais atividades, estabelecendo metas, cronogramas, custos e procedimentos de avaliação; aplicar princípios e normas de
recursos não renováveis e de preservação do meio ambiente; aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho
equipamentos; prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou mal súbito, visando manter a vida e prevenir complicações até a chegada de atendimento especializa
capacidade de comunicação em todos os níveis hierárquicos e de negociação, apresentando postura adequada e atitude proativa na análise de problemas e proposição de soluçõ
equipe delegando funções quando necessário; desenvolver ações relacionadas com a educação para a segurança do trabalho junto aos funcionários e à comunidade; interpre
legislações e normas de SST em todos os seus aspectos; avaliar as análises e investigações de acidentes, incidentes, doenças do trabalho e a integração da SST com outros sist
existentes na empresa.

MERCADO DE TRABALHO do profissional Técnico em Informática para Internet

Trabalham em atividades de informática e conexas, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo
computadores. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e treinamentos.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Ao final da 3ª SÉRIE do Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTENET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, além das competências, habilidades e atitudes já desenvo
SÉRIES, o aluno deverá ser capaz de:

Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; p
acompanhar e avaliar projetos, programas e sistemas de informação; propor ações de intervenção solidária na realidade; identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de
seus periféricos; instalar, configurar e identificar a origem de falhas em computadores, isolados ou em redes, periféricos e software; analisar e operar os serviços de administração e funç
operacionais e servidores; selecionar aplicativos a partir de avaliação das necessidades do usuário; desenvolver algoritmos; selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas
aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de sistemas Web; identificar arquiteturas de redes, protocolos de comunicação e segurança da informação, reconhecendo as im
aplicação no ambiente de Internet; coletar e documentar informações sobre o desenvolvimento de sistemas para Internet; instalar, codificar, compilar e documentar sistemas Web; implementar, e
aplicativos em bancos de dados; identificar a estrutura e funcionamento da Gestão Empresarial; avaliar, especificar necessidades e executar treinamentos e suporte técnico aos usuários.

Deverão também  os alunos da modalidade de ensino Integrado, por serem concluintes do Ensino Médio, de: 

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

A organização curricular homologada pela Supervisão Pedagógica Regional consta como anexo ao presente Plano Plurianual de Gestão 2018-2022.

Habilitações associadas:

Nutrição e Dietética (Etim)

Segurança do Trabalho (Etim)

Administração (Etim)

Informática para Internet (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

Administração 1º Módulo Noite 40

Administração 2º Módulo Noite 40

Administração 3º Módulo Noite 30

Administração (Etim) 1ª Série Tarde 40

Administração (Etim) 2ª Série Tarde 40

Administração (Etim) 3ª Série Tarde 40

Eletrônica 1º Módulo Noite 40

Eletrônica 3º Módulo Noite 33

Informática para Internet (Etim) 1ª Série Tarde 40

Informática para Internet (Etim) 2ª Série Tarde 40

Informática para Internet (Etim) 3ª Série Tarde 39



Nutrição e Dietética 1º Módulo Noite 40
Nutrição e Dietética 2º Módulo Noite 38

Nutrição e Dietética 3º Módulo Noite 33

Nutrição e Dietética (Etim) 1ª Série Tarde 40

Nutrição e Dietética (Etim) 2ª Série Tarde 40

Nutrição e Dietética (Etim) 3ª Série Tarde 40

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 39

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 27

Segurança do Trabalho (Etim) 1ª Série Tarde 40

Segurança do Trabalho (Etim) 2ª Série Tarde 40

Segurança do Trabalho (Etim) 3ª Série Tarde 40

Soma total 23

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: Não possui

Coordenador: -

Parcerias: -

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

RECURSOS HUMANOS 2018

Na gestão organizacional, denomina-se Recursos Humanos o conjunto dos colaboradores que atuam na escola (Administrativos, Docentes,  Auxiliar de Docente, Funcionários, Estagi

O capital humano é o que diferencia as instituições num mundo cada vez mais competitivo, é necessário inovar, agregar valor às relações e automotivar-se para que os objetivos se
buscar o equilíbrio entre razão e emoção de forma eficaz, trabalhando em equipe é a proposta para a gestão dos recursos humanos da Etec São Mateus.  

Desde o ano de 2017 a unidade conta com Auxiliar Docente concursado, atuando prioritariamente junto aos cursos de informática e eletrônica, no entanto colaborando também na ges
audiovisuais.

 

Formação dos professores da Etec 227 São Mateus tomando por base o ano letivos de 2017



 

 

 

Nome: Adriana Pereira da Cruz do Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Adriano Natal Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor e coordenador área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Alexandra de Jesus Tadeu

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviço Administrativo

Nome: Alexandre Odilon Furquim

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de nutrição e dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Amneris Teixeira Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Ana Cássia Sanches Vilela

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Ana Paula Aparecida Gomes Brazil



Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Biologia e responsável pelo laboratório de ciências da unidade - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Andre Soares de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Educação Física - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Antonio Carlos Molero Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de eletrônica - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Aparecido Francisco de Araujo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Matemática área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Caroline Moura do Nascimento

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiário CIEE nível médio, atuando na Coordenação de Curso.

Nome: Cibelle Cardoso Messias

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora de História - Ensino Médio e Técnico, coordenadora Pedagógica.
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Clarissa Emilia T. Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Cleber Correa Vieira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Crisogono Antonio Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de Eletrônica - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Cristina Gonçalves Mendes

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente técnico administrativo atuando na Secretaria Acadêmica

Nome: Daniela da Silva Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de nutrição e dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Denise de Almeida Nicolau

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Dorivaldo Barbosa dos Santos

Cargo/Função: Docente



Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Edelmar Chagas da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área do Ensino Médio - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Elvis Pereira Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de informática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Fernanda Alves Prado

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Fernando Moura Hernandez

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de eletrônica - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Gabriel Araujo Vieira

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxiliar de Docente: Informática para Internet.
  

Descrição Sumária
 Instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas nos laboratórios enas oficinas, efetuar demonstrações das técnica operacionais, providenciar a p

de trabalho,comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constados de qualquer ordem.

Nome: Geane Pimentel de Souza Frazão

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Geisilane Andrade de Oliveira Santos

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiário CIEE nível superior, atuando na Diretoria de Serviço.

Nome: Georgia Alves de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora de matemática informática para internet - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Gislene Maria Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Glaucia Moreira de O. Games

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Hedney Carlos Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Helga Vannucci Ferraresi



Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Iraci Pereira Andrade

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Janete Tornezi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Joice Silva Gois Manoel

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora língua portuguesa - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Jonatas Eduardo de Oliveira Santos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço Acadêmico

Nome: José Evandro Bonifácio de Sousa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor filosofia e sociologia - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: José Roberto Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor e coordenador área de informática para internet - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Juliana Alexandre Soares

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de informática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Juliana Guilherme Cipriano

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora Língua Portuguesa - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Julio Cesar Fett

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Geografia - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Leandro Marques

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Matemática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Leandro Reginaldo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de informática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.



Nome: Luana Gabriela Sales de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora geografia área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Lucas Rosa Sá Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Matemática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Luciana Pereira de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora da área de Nutrição e Dietética e professora coordenadora Segurança do Trabalho- Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Luciano Aparecido Leme

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de informática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Luciano Mesquita de Macedo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor da área de Segurança do Trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Luciano Rodrigues de Lacerda

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Luiz Antonio do Nascimento Fraga

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Luzia Etsuko Torregrossa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Luzia Rosana de Toledo Kulcsar

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora e coordenadora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Marcelo de Souto Germano

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Marcia de Lourdes Benedicto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Marcia Xavier Santos



Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Marcio Alexandre Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor e coordenador área de eletrônica - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Marco Aurélio Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de biologia - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Margarete Moreno Grigalevicius

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de administração e Orientadora Educacional - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Maria Auxiliadora da Conceição

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Analista de suporte e gestão (bibliotecária)

Nome: Mayra Augusto Amancio

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Mileide Lima dos Santos Chaves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Naasson Marques de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor da área de Segurança do Trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Nivaldo Robson Pinto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de física - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Nubas Custódio

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

Nome: Osvaldo Abenza Lopez Ascon

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente técnico administrativo atuando na Secretaria Acadêmica

Nome: Patrícia Mendes Fildimaqui

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de informática - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Paula Daiany Goncalves Macedo

Cargo/Função: Docente



Atividades: Professora área de Nutrição e Dietética - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Pâmela Nunes Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora de Inglês - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Regiane Astigarra Falconi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora geografia área de gestão - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Rita de Cássia G. Martinez

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora área de administração - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Roberto Alexandre Urtado

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Escola

Nome: Rodrigo de Oliveira Rocha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Química - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Rosilene Martins de Sousa

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente técnico administrativo atuando na Diretoria de Serviço

Nome: Rynaldo Lucci Neto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Solange Pereira S. Vasconcelos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora de Artes - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Tais Aparecida Rúbio R. dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora língua portuguesa - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Wagner Aparecido Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de segurança do trabalho - Ensino Médio e Técnico
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 

Nome: Wladimir Pasquarelli

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico Administrativo

Nome: Wladimir Pasquarelli

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor área de administração - Ensino Médio e Técnico e ATA da unidade
  

Descrição Sumária
 Ministrar aulas, preparar cursos, realizar trabalhos acadêmicos integrado com o apoio pedagógico, assistir, avaliar e orientar os alunos em trabalhos diversos. Participar de b

examinadoras e eventos acadêmicos, participar de cursos de formação e treinamento e organizar atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo par
da qualidade do ensino.

 



RECURSOS FÍSICOS

 

 A Etec São Mateus inicia suas atividades no ano letivo de 2010, com a construção de um prédio de quatro pavimentos com área disponível para futuras ampliações, possuindo amb
acessíveis a toda a comunidade escolar, possuindo inclusive elevador para deficientes físicos, escada central ampla, ventilação e iluminação adequada à relação ensino aprendizagem. A
foi construída pela Construtora Logic, tendo por Engº responsável o Sr. Marcos Panzoldo.

A Escola conta com três laboratórios de informática com 20 computadores cada, laboratório de gestão/segurança do trabalho com 08 computadores, mesas redondas, tv de l
pirômetros, luxímetros, decibelímetros, etc; conta ainda com 03 laboratórios de eletrônica com equipamentos fixos como bancos de ensaio de comandos elétricos, eletricidade analógica
inverso de frequencia e outros equipamentos móveis como osciloscópios, placas, etc.

O laboratório de nutrição, possui equipamentos fixos de uso comum entre as turmas como fogões industriais, fogões de uso doméstico e bancadas e ainda diversos utensílios 
extratores de suco, microondas, refrigerador, processador de alimentos, microscópio, liquidificadores, batedeiras, balança e louças diversas. 

A base nacional voltada para o Ensino Médio dispõem de microscópios, bico de bulsen, tabelas periódicas e mapas mundi para uso em sala de aula ou no laboratório de ciência.

A Biblioteca da escola possui hoje cerca de 1.200 títulos distribuídos nas diversas áreas técnicas oferecidas na escola, além de títulos voltados para o público do ensino médio, 
computadores conectados a internet, mesas de leitura, assinatura de jornal e três revistas custeadas pela APM da unidade. 

A unidade constantemente repensa o uso dos espaços disponíveis na Etec, visando a maximização dos mesmos assim como o uso adequado visando aspectos pedagógicos. Dessa 
sala 9 para Anfiteatro, a fim de recepcionar palestrantes, reuniões de pais ou alunos, apresentações de TCC e outros de interesse da comunidade escolar.

Adaptou-se também a cantina escolar parcialmente para que atendesse também aos alunos como um refeitório, uma vez que os alunos necessitavam de opção de almoço principalm
permanecem do período matutino para o vespertino. Durante as férias escolares de final de ano (2011) a escola adquiriu através da APM - Associação de Pais e Mestres televisores e e
multimídia a fim de oferecer a comunidade escolar, outras opções de facilidade de acesso a informação e melhoria da qualidade das aulas, os equipamentos foram afixados nas salas 
foram adquiridos ventiladores para as salas de aula visando melhorias no conforto do ambiente, além de armários de aço para os laboratórios buscando melhorias de manipulação do
perder o controle dos mesmos contando com o auxílio do almoxarife.  

A parte externa a escola, adquiriu e afixou mesas e banquetas de concreto além de manutenção do jardim proporcionando opções de convivência para os alunos durante os intervalos 

 

Relativo a manutenção preventiva: a escola conta, com serviços terceirizados de verificação mensal relativos à Caixa D'Água e bomba d'água, Elevador para pessoas co
especiais, manutenção do Sistema de Alarme e serviços de Contabilidade externa custeados pela APM - Associação de Pais e Mestres da unidade.

No final do ano de 2012, a escola utilizou verba própria da APM - Associação de Pais e Mestres além da verba do PDDE - Programa Dinheiro Direto na 
manutenção/conserto de carteiras, cadeiras de rodinhas e banquetas quebradas. Disponibilizamos também em duas salas de aula, bancada com seis computadores 
favorecer o aprendizado de adminsitração e segurança do trabalho com softwares próprios de cada área. Remodelamos o laboratório de informática 3 para uso geral
unidade.



 

Após autorização do Departamento de Infra-Estrutura dividimos o laboratório de Eletrônica  do segundo pavimento com dry wall, facilitando a divisão de class
ainda, dobramos o número de computadores disponíveis aos alunos na Biblioteca de três para seis máquinas conectadas à internet.

Na Secretaria Acadêmica, adquirimos software específico para gestão de documentação do alunado e acompanhmento pedagógico dos mesmos, facilitand
informações de forma rápida e eficiente.

Já no término do ano de 2013, a APM Associação de Pais e Mestres apoiada pelo PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola optou pela melhoria no Laborató
adquirindo equipamentos voltados para Biologia, Física e Química a fim de atender as demandas advindas do Ensino Médio Integrado à habilitação profissional, além
Centro Paula Souza acréscimo de mesas de refeitório e longarinas próprias para o Auditório.

A unidade preocupa-se com a manutenção preventiva de suas instalações e constantemente solicita apoio da Unidade de Infra estrutura do Centro Paula Souza,
entrando em reforma durante o primeiro semestre de 2014 a fim de atender algumas demandas estruturais, de manutenção e melhorias dos ambientes escolares.

Durante o segundo semestre de 2014 e início de 2015 a unidade contou com reformas voltadas para manutenção do prédio escolar, assim como adequaç
ambientes, tais como pintura interna e externa, manutenção da quadra poliesportiva, revisões na parte elétrica e hidráulica da unidade, cobertura do páteo externo (apr
100 m²) funcionando como refeitório e área de convivência para os alunos, a reforma também substituiu fechaduras de portas, verificou os caxilhos das janelas e pin
destinada aos funcionários terceirizados da vigilância, além de revisão e conserto da estrutura metálica da escada de acesso interno as salas de aula.

Durante o ano de 2016, precisamente a partir do mês de agosto, a unidade passou a oferecer aos alunos do ETIM refeição transportada no horário de almoço, po
empresa Especially (citada no capítulo Serviços Terceirizados desde documento).

Desta forma os alunos necessitavam de local apropriado para realizar suas refeições, bem como era necessário área de higienização dos utensílios da prestaç
Portanto após visita da área de Infra-estrutura do CPS com a direção da escola, optou por transferir a Biblioteca escolar para a Sala de Multimídia e no local da an
adaptar refeitório para pronto atendimento do alunado.

Atualmente (2017 e 2018) a Etec São Mateus oferece aos alunos Merenda durante o intervalo das aulas nos três períodos e o almoço, durante o intervalo específico d
os alunos da modalidade ETIM.

A direção da Etec mantém contato constante com a área de Infra-estrutura do CPS, visando melhorias constantes da infra-estrutura local para a comunidade e
observando as legislações pertinentes ao caso, bem como disponibilidade financeira e prioridades de ação do CPS.

Para o ano letivo de 2018 a unidade possui programação de efetuar a substituição dos computadores do laboratório de informática nº 2, oferecendo melhores co
prática de ensino e aprendizagem.

Vale reforçar também que todas as salas de aula a partir do ano de 2018 possuem recursos multimídia (datashow) disponíveis e fixos.

Localização: Área externa

Identificação do Ambiente: Conjunto: Guarita da vigilância, abrigo do lixo e do gás, estacionamento

Área: 100 m²

Descrição: Conjunto: Guarita da vigilância, abrigo do lixo e do gás, estacionamento; tendo por finalidade oferecer condições adequadas e de conforto aos pro
utilizam como os terceirizados e os docentes de forma geral, facilitando inclusive o acesso dos alunos ao interior do prédio.

Localização: Área externa

Identificação do Ambiente: Quadra

Área: 200 m²

Descrição: Quadra poliesportiva com finalidade da prática de Educação Física.

Localização: Área externa

Identificação do Ambiente: Páteo externo

Área: 400 m²

Descrição: Páteo externo com 300 m² coberto e 100m² descoberto, para que os alunos tenham ambiente de descontração e integração entre os mesmos, no
aulas.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Refeitório dos Alunos

Área: 101 m²

Descrição:

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Vestiários

Área: 28 m²

Descrição: Vestiário masculino e vestiário feminino, com armários e chuveiros, destinado aos profissionais das empresas prestadoras de serviços de vigilância

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitários Masculino e Feminino

Área: 20 m²



Descrição: Sanitários masculino e feminino.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais

Área: 10 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais de mobilidade física.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais

Área: 10 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais de mobilidade física.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais

Área: 10 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais de mobilidade física.

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais

Área: 10 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais de mobilidade física.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino

Área: 20 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino

Área: 20 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino.

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sanitários masculino e feminino

Área: 20 m²

Descrição: Sanitários masculino e feminino.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sanitário professores

Área: 4 m²

Descrição: Sanitário professores

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Cantina/Refeitório

Área: 48 m²

Descrição: Cantina e cozinha/refeitório alunos.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria Acadêmica

Área: 60 m²

Descrição: Secretaria Acadêmica e anexo para arquivo.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Copa

Área: 5 m²

Descrição: Copa de uso dos funcionários e profissionais das empresas terceirizadas de vigilância e limpeza.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Depósito de material de limpeza

Área: 5 m²

Descrição: Depósito de material de limpeza, de produtos da empresa terceirizada, a serem utilizadas na Etec São Mateus.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sala dos Professores

Área: 35 m²

Descrição: Sala dos Professores, com armário, mesa de reuniões e dois computadores de uso exclusivo aos professores.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Reuniões

Área: 19 m²

Descrição: Sala de Reuniões.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Coordenação de Áreas

Área: 19 m²

Descrição: Sala de Coordenação de Áreas, do Ensino Médio Integrado e Ensino Técnico. 
 Coordenação Pedagógica e Orientador Educacional.

Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Diretoria de Serviços

Área: 19 m²

Descrição: Sala da Diretoria de Serviços.



Localização: Pavimento Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Direção

Área: 19 m²

Descrição: Sala da Direção.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Redes

Área: 75 m²

Descrição: Laboratório de Redes

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Nutrição e Dietética

Área: 90 m²

Descrição: Laboratório de Nutrição e Dietética.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática Uso Geral

Área: 75 m²

Descrição: Laboratório de Gestão, Eletrônica e Segurança do Trabalho.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática

Área: 60 m²

Descrição: Laboratório de Informática.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática e Simulação

Área: 60 m²

Descrição: Laboratório de Informática e Simulação incluido servidor.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Ciências

Área: 90 m²

Descrição: Laboratório de Química, Física e Biologia - bancadas, bicos de Bulsen e chuveiro lava-olhos.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Instalaçoes Eletricas, Maquinas e Comandos

Área: 75 m²

Descrição: Laboratório de Instalações Eletricas, Maquinas e Comandos.

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Biblioteca e Sala de Leitura

Área: 60 m²

Descrição: Espaço disponível com mobiliário porém ainda sem acervo, destinado aos alunos e professores.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletrônica Analógica

Área: 37,5 m²

Descrição: Laboratório de analógica.

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 4

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 4

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 5

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 5

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 1

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 1

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 2

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 2

Localização: 1º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 3

Área: 75 m²

Descrição: Sala de Aula nº 3

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 6

Área: 75 m²

Descrição: Sala de Aula nº 6

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 7



Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 7

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 8

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 8

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Auditório

Área: 90 m²

Descrição: Auditório

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 09

Área: 75 m²

Descrição: Sala de Aula nº 09

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 10

Área: 60 m²

Descrição: Sala de Aula nº 10

Localização: 3º Pavimento

Identificação do Ambiente: Sala de Aula nº 11

Área: 75 m²

Descrição: Sala de Aula nº 11

Localização: 2º Pavimento

Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletrônica Digital

Área: 37,5 m²

Descrição: Laboratório de Digital

Localização: Pavimento térreo

Identificação do Ambiente: Área de Convivência

Área: 100 m²

Descrição: Área de Convivência dos alunos coberta

RECURSOS MATERIAIS

A Etec São Mateus está equipada com equipamentos diversos de uso comum e de uso específico aos cursos técnicos nas áreas em que atua, são equipamentos novos adquiridos p
Souza através de pregões eletrônicos, os mesmos estão sendo disponibilizados para uso racional aos alunos e professores.  

A Etec através dos Coordenadores de Curso e Responsáveis por laboratórios, controla seu uso, manutenção e guarda através de inventários mensais.

A Etec está empenhada no uso adequado dos equipamentos e no uso racional e eficiente dos mesmos, como exemplo a fixação no teto de salas ambiente, de equipamentos chamad
fixados na parede através de suportes apropriados as TV's de LCD. Os equipamentos de química e nutrição, como estufas ou balanças estão sobre bancadas de concreto, equipamentos co
multimetros estão acondicionados em armários de aço, prontos para uso e devolução após o uso.

A Etec disponibilizou com recursos provenientes dos repasses dos processos vestibulinhos para a compra de armários para nutrição, suporte de tv's, prateleiras para dvd's, cabo de víd
fixação no teto dos multimídias, compra e instalação de sinaleira com duas sirenes, compra e instalação de gás encanado para a cantina e laboratórios de nutrição e química, c
microsystem, bancadas, púlpito, utensílios diversos para os laboratórios, entre outros visando melhorar as relações de ensino e aprendizagem.

A Etec São Mateus, conta com a prestação de serviços referentes à sistema de alarme e monitoria através de câmeras, além de película protetora em ambientes críticos para risco.

Encontra-se em andamento o processo de fixação de placas patrimoniais nos equipamentos e mobiliários, conforme disponibilidade de encaminhamento do Setor de Patrimônio 
Souza.

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

17 Acess Point Net Gear Informática

3 Alicate para climpar Laboratório Eletrônica

1 Anemômetro digital Segurança do Trabalho

4 Aparelho de som - Mini System PH200 ensino Médio e Técnico

1 Aparelho digital GD/CPR2805 KIt Segurança do trabalho

3 Apito Esportivo Ensino Médio

12 Armário - Roupeiro de aço Ensino Médio

3 Armário - Roupeiro de aço Professores

2 Armário - Roupeiro de aço Terceirizados

2 Armário Balcão Laboratório de Segurança do trabalho

12 Armário de aço Administrativo

10 Armário de aço Laboratórios de Eletrônica

2 Armário de aço com 2 portas Laboratório de ciências

5 Armário em MDF Administrativo

18 Arquivo de aço com 4 gavetas Administrativo

1 Automatizador Portão Estacionamento Portaria

1 Balança Balmec ELC-15 Laboratório Nutrição

1 Balança de precisão + dayhome digital Laboratório Nutrição

2 Balança de precisão KN 5500/1 CAP 5500 G01,1G Laboratório de Ciências

1 Balança eletrônica digital Pediátrica ELP 25 BB Nutrição e Dietética

1 Balança eletrônica LC200A Laboratório de Ciências

2 Balança Tipo BK 4001 Nutrição e Dietética

10 Bancada com estrutura em ferro e tampo em madeira Laboratório de eleltrônica

2 Bancadas de madeira Laboratórios de eletrônica, informática e refeitório 



2 Bancadas granito Laboratório de gestão/segurança do trabalho
10 Banco de ensaio p/ estudo de comandos elétricos e motores Eletrônica

10 Banco de ensaio p/ estudos instalações elétricas Eletrônica

10 Banco de ensaio para estudo de eletrômica digital Eletrônica

10 Banco de ensaio para estudo de eletrônica analógica Eletrônica

1 Banco de ensaio para estudo inverso de frequencia com freio eletrodinâmico Eletrônica

6 Banco de ensaio para estudos de controladores lógicos programáveis Eletrônica

3 Banco de ensaio para estudos de Eletricidade e Eletromagnetismo Eletrônica

1 Banco de ensaio para motores Eletrônica

1 Bandeira com logo da Etec Área externa

1 Bandeira do Brasil Área externa

1 Bandeira do Estado de São Paulo Área externa

1 Bandeira do Município de São Paulo Área externa

8 Banquetas Refeitório alunos

20 Banquetas Laboratório de Eletrônica (redes)

20 Banquetas Laboratório de Ciências

5 Banquetas Copa/cozinha

2 Batedeira Industrial Britânia Laboratório de Nutrição

4 Batedeira tipo doméstica Arno Laboratório de nutrição e dietética

4 Bebedouro de pressão Andares

4 Bebedouro Garrafão Administrativo

30 Bolas esportivas Ensino Médio

4 Bolsa de Gel Termica Ensino Médio

1 Bolsa de Massagista Grande Ensino Médio

1 Bolsa de Material Esportivo Ensino Médio

1 Bomba de Amostragem de ar Kit Segurança do Trabalho

1 Bomba de Amostragem de gás LP1200 Segurança do Trabalho

1 Cadeira de rodas Administrativo

480 Cadeira escolar - fixa Almoxarifado/sala de aula/Lab. de Informática/refe

115 Cadeiras de plástico Pateo/refeitório

56 Cadeiras fixa - azul Biblioteca

73 Cadeiras giratória Laboratórios de informática

40 Cadeiras Universitária - Destra Salas de aula/almoxarifado

360 Cadeiras universitárias Sala de aula

1 Caixa de som grande amplificada Auditório

1 Caixa de som grande amplificada Sala anexo Laboratótio Informática 1

6 Caixa de som pequena Coordenação

1 Camera Sony Administrativo

2 Carrinho de carga Administrativo

1 Carro Maca Laboratório de Ciências - anexo

1 Cartão de memória máquina fotográfica Administrativo

1 Central Digital Administrativo

30 Colchonetes Ensino Médio

40 Coletes esportivos Sala de Educação Física

40 Coletes Refletivos Segurança do Trabalho

10 Cone Plastico Ensino Médio

1 Cortador de Grama Homelitte Almoxarifado

3 Decibelimetro digital Segurança do trabalho

1 Detector de gás Segurança do Trabalho

1 Dosímetro Segurança do trabalho

3 DVD - aparelho Salas de aula

1 Esmerilhadeira Angular 105mm Administrativo/Almoxarifado

1 Espremedor de Frutas - Industrial Laboratório de Nutrição

2 Espremedor de Frutas - Médio Laboratório de Nutrição

70 Estabilizadores Informática/Administrativo

3 Estação de trabalho Administrativo

28 Estante de aço Administrativo/laboratórios/biblioteca

10 Estantes de aço Biblioteca

1 Filmadora Sony Administrativo

14 Filtro de linha Administrativo

3 Fogão Atlas Branco 4 bocas Laboratório de nutrição e dietética

2 Fogão Industrial Laboratório Nutrição

7 Fonte de Alimentação Laboratório de Redes

1 Forno Mufla Laboratório de Ciências

2 Fornos eletricos Metalgás 220V Laboratório Nutrição

1 Furadeira de impacto Administrativo

3 Gaveteiro móvel com rodinhas Administrativo

1 Imobilizador de Cabeça Segurança do Trabalho

10 Impressoras Administrativo

2 Indicador Sequência de fase POL-029 Eletrônica

1 Kit microfone sem fio Administrativo

186 Kits Livro de Informática Biblioteca

1 Lava roupas semiautomática (tanquinho) Depósito funcionários terceirizados

26 Licença Autocad Segurança do trabalho

2 Liquidificador Mondial Laboratório de Biologia

4 Liquidificador Walita Laboratório de nutrição e dietética

250 Livros - Doação Imprensa Oficial Biblioteca

20 Longarina conjunto - 4 lugares - azul Auditório

10 Longarina conjunto - 4 lugares - preta Administrativo/pateo

1 Louças diversas Laboratório de nutrição e dietética

3 Luxímetro digital Segurança do trabalho

3 Maca para socorro Kit SIPA Segurança do Trabalho/Térreo/2º andar

1 Manequim adulto para treino de RCP Segurança do trabalho

1 Mangueira 15 metros Tipo II Segurança do trabalho

1 Mapa mundi corpo humano Ensino Médio

3 Megometro Digital Laboratório de Eletrônica

24 Mesa de refeitório Lanchonete Adulto com 4 cadeiras acopladas Refeitório alunos



4 Mesa de reunião 3mX1m utilizadas como bancadas - transf. Etec Sapopemba Laboratório de Eletrônica
10 Mesa de reunião redonda Laboratório de gestão/segurança do trabalho e bib

2 Mesa de reunião retangular Administrativo

4 Mesa em Inox Laboratório Nutrição

1 Mesa em madeira/fórmica 60X1,80m Laboratório Nutrição

360 Mesa escolar Salas de aula

4 Mesa plástica - 4 lugares Pateo/refeitório

15 mesas para impressora Administrativo

16 Micro computadores Compuadd Sala Professor/ biblioteca/Lab. Eletrônica

20 Micro computadores HP Administrativo/secretatia/coordenação

80 Micro computadores Itautec Informática/Administrativo

21 Micro computadores Lenovo Laboratório de Informática 2

16 Micro computadores Syntax Laboratório de eletrônica

2 Microfone Administrativo

1 Microondas Laboratório de Nutrição e dietética

18 Microondas Refeitório alunos

1 Microondas Copa dos funcionários

1 Microondas Sala dos professores

3 Microscópio Ensino Médio

1 Mini Webcan Secretaria

2 Multimetro Alicate Laboratório Eletrônica

5 Multimetro digital ET2020A Laboratório de Redes

3 Multimetro digital ET2517A Laboratório de Redes

2 Mural Movel com rodas Ensino Médio e Técnico

1 No stop 230 Administrativo

1 Nobreak Administrativo

3 Notebook Itautec Administrativo

7 Osciloscópio analógico 20 MHz Eletrônica

2 Osciloscópio digital Laboratório de Eletrônica

1 Path Panel Informática

4 Phmetro Digital PG1800 Laboratório de Ciências

1 Picador de legumes grande Laboratório de nutrição e dietética

1 Pirômetro digital Segurança do trabalho

2 Placa 2 troncos analógicos Administrativo

2 Placa 4 ramais analógicos Administrativo

1 Placa de modem Administrativo

1 Placa de ramal misto Administrativo

80 Placa de rede PCI Wireless Net Gear Informática

3 Poltrona giratória Administrativo

6 Prateleiras de aço Laboratório de Ciências

10 Pratos Demarcatórios Ensino Médio

1 Processador de alimentos Laboratório de nutrição e dietética

12 Projetor Multimídia Ensino Técnico e Médio (salas de aula)

15 Quadro escolar branco Salas de aula

12 Quadro escolar verde Salas de aula

1 Rack Fibracem Administrativo

8 Rack para computador Sala de Aula

2 Rádio portátil Ensino Médio Integrado/coordenação

1 Rebitadeira RM 500 Administrativo/Almoxarifado

2 Redes de Futebol, Basquete e Volei Ensino Médio

3 Refrigerador 110V Refeitório alunos

1 Refrigerador Consul Sala dos Professores

1 Refrigerador GE 110v Nutrição e Dietética

1 Relógio de parede Laboratório de nutrição e dietética

1 Relógio de parede - sala dos professores Administrativo

1 Relógio sinalizador digital Administrativo

1 Ressucitador tipo UMBU Kit Segurança do Trabalho

1 Retroprojetor 600 Lúmens - TES Ensino Médio

1 Seladora - Embalafil MFSA Frantal Compacta Epox 500 MMBIV Laboratório de Nutrição e Dietética

3 Sequencimetro Digital MFA860 Laboratório de Redes

1 Servidor Itautec MX203 Laboratório Informática 1 - (sala anexo)

2 Sirenes Sinaleira Administrativo

1 Sofa 2 lugares Administrativo/Direção

1 Sofá 2 e 3 lugares Sala dos Professores

3 Suporte para CPU com rodinhas Administrativo

12 Suporte universal alvo (para projetor) Sala de aula

1 Switch Netgear Informática

1 Tabela periódica Ensino Médio

3 Tacometro digital Laboratório de Redes

12 Tela de projeção retrátil Sala de aula

5 Telefone analógico - Ibratele Administrativo

3 Tendas Gazebo 3X3m Administrativo

2 Termo Higrômetro 303-C Segurança do Trabalho

2 Termo-anemometro digital Segurança do trabalho

1 Termometro digital - TGM 100A Segurança do trabalho

1 Termometro infravermelho Homis 448A Segurança do Trabalho

4 Termômetro digital - ST800 Segurança do Trabalho

3 Testador de Cabo Laboratório Eletrônica

1 Torso clássico aberto em 18 partes Ensino Médio

1 TV 28" Philco Coordenação

3 TV LCD 32' LG Sala de Aula

8 TV LCD 40 Sala de Aula

1 TV LCD 42 Pátio

2 TV Semp Toshiba 40" LCD Sala de Aula

5 Ventilador de coluna Administrativo

28 Ventilador de Parede Sala de Aula/Laboratórios/Administrativos



RECURSOS FINANCEIROS

As principais fontes de recursos financeiros que possibilitam o desenvolvimento das atividades da escola são: Verba de Despesas Miúdas disponibilizadas pelo Centro Paula Souza m
contribuições provenientes da APM - Associação de Pais e Mestres da Etec São Mateus que ocorrem de forma esporádica, a Etec conta também com o repasse efetuado pela FAT - Fund
ao Trabalhador, semestralmente, referente ao processo de Vestibulinho. A unidade também licitou os serviços de Cantina Escolar.

Desta forma podemos anotar sua distribuição, conforme dados da tabela abaixo:

  

 Recursos Financeiros 

 
   Descrição             Percentual            

     Repasse do vestibulinho           55%          
Despesas Miúdas    30%  

Contribuições da APM  5% 
 Cantina Escolar  10%

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Relacionamos neste capítulo os serviços que são prestados por empresas terceirizadas, junto a unidade escolar.

A Etec São Mateus segundo o processo 159/13 e contrato 57/13, é atendida como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, contratada - Esse
Segurança Ltda, objeto - Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial desarmada, contando com dois postos de trabalho diurtunamente, a empresa sitada possui escritório à Rua José Ber
no bairro de Vila Guilherme, São Paulo/SP, fone (11) 2223-3833, devendo atuar com profissionais habilitados, a empresa participou da modalidade de pregão eletrônico nº 63/2013.

O presente contrato terá vigência de 30 meses (De 21/03/2017 a 21/03/2018) consecutivos e ininterruptos podendo ser prorrogado por igual ou sucessivos períodos., não exceden
meses.   Gestor: Alexandra de Jesus Tadeu/Diretora de Serviço Administrativo.

A Etec São Mateus segundo o processo 3898/14 e contrato 187/14, é atendia como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, contratada - Prova
objeto: prestação de Serviços de Limpeza, contanto com cinco postos de trabalho, a empresa sitada possui escritório à Rua Carlos Gomes, 1107, Centro -  Araraquara/SP, Cep 1480-
participou da modalidade de pregão eletrônico nº 106/2014.

O presente contrato terá vigência de 15 meses (27/04/2017 a 27/06/2018) consecutivos e ininterruptos podendo ser prorrogado por igual ou sucessivos períodos, não excedendo o to
Gestor: Alexandra de Jesus Tadeu/Diretoria de Serviço.

A Etec São Mateus conta ainda com prestação de serviços de Nutrição e  Alimentação dos Alunos  do ETIM, empresa: Verde Mar Alimentação Ltda, com sede a Av. Dr. Luiz Pere
Mongaguá/SP, o termo de contrato é regido pela Lei Federal nº 8666/93 fundamentada pelo artigo 24 inciso IV, conforme processo licitatório nº 4587/17. O prazo de duração do contra
consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura do termo, podendo ser prorrogado até o limite de 180 dias. Gestor: Wladimir Pasquarelli/ATA.

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: APM - Associacao de Pais e Mestres

Descrição: Instituicao auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistencia ao escolar e na integracao familia-escola-comunidade, enti
sociais e educativos, nao tera vies politico, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. Propora colaborar com a direcao para atingir os objetivos educacionais propostos pela 
representara spiracao da comunidade e dos pais de alunos junto a escola, mobilizara recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola no que diz 
do ensino, desenvolvimento de atividades de assistencia ao escolar carente, nas areas de economia e conservacao e manutencao do preco, manutencao de maquinas e equipam
programacao de atividades culturais e de lazer que envolvam a participacao conjunta de pais, alunos e professores, prestara servicos a comunidade. Os meios e recursos para at
da APM serao obtidos atraves de: contribuicao dos associados (facultativa), convenios e parcerias, doacao promocao diversas, retribuicao pelos servicos e atendimentos prestado
 
O quadro social da APM sera constituido por: associados natos (diretor, professores, pais dos alunos e alunos maiores de 18 anos), associados admitidos e honorarios. A APM ser
Assembleia Geral (reunindo-se ordinariamente uma vez a cada semestre), Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

  
O Diretor de Escola podera participar das reunioes da Diretoria Executiva, intervindo nos debates, prestando orientacoes ou esclarecimentos, vedado aos Conselheiros e Diretore
tipo de remuneracão e estabelecer relações contratuais com a APM.

  
Membros - APM a partir de 04 de agosto de 2017

  
Presidente - Roberto Alexandre Urtado

  
Conselho Deliberativo

  
Jandira da Cruz Souza

 Cibelle Cardoso Messias
 Suzana Lima da Silva

 Helga Vannucci Ferraresi
 Margarete Moreno Grigalevicius

 Dejaine Marques
 Sharlene Tomaz da Silva

 Carmem Aparecida Chioda
 Osvaldo Abenza Lopes Ascon

 Alexandra de Jesus Tadeu
  

Membros da Diretoria Executiva
  

Wladimir Pasquarelli
 Luzia Rosana de Toledo Kulcsar

 Margarete Moreno Grigalevicius
  

Membros da Diretoria Financeira
  

Maria Angelica Camilo Soriano Martins
 Helen Caroline Vicentini Santos

  



Diretor Cultural, Esportes e Social
 Andre Soares de Oliveira

  
Diretor de Patrimonio

 Jonatas Eduardo de Oliveira Santos
  

Membros do Conselho Fiscal
  

Alexandra de Jesus Tadeu
 Suzana Lima da Silva

 Dejaine Marques
  

 

Denominação: CIPA

Descrição: A CIPA tem por finalidade divulgar aos trabalhadores informacoes relativas a seguranca e saude no trabalhado;
 Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras;

 Colaborar no desenvolvimento e implementacao do PCMSO e PPRA;
 Promover anualmente em conjunto com o SESMT, se houver, a semana interna de prevencao do trabalho - SIPAT;

 As atas de reunioes deverao ficar no estabelecimento a disposicao dos agentes de inspecao do trabalho;
 As atas de reuniao deverao ser assinadas pelos presentes com encaminhamento para todos os membros.
 Constituida desde 2014, composta por um representante do empregador por ele designado. 

 A unidade segue as orientacoes emanadas do CPS por meio do Nucleo de Promocao de Saude Ocupacional. 
 O Assistente Tecnico Administrativo da unidade Sr. Wladimir Pasquarelli foi designado para a gestao 2018_2019

Denominação: CIPA-Escola

Descrição: A escola pretende trabalhar (com o auxilio do Curso Tecnico em Seguranca do Trabalho), os conceitos de seguranca com a comunidade local, atuar de forma preventiva diante d
seguranca laboral no ambiente escolar, visando a identificacao de riscos para a seguranca dos alunos e funcionarios, divulgando informacoes pertinentes ao tema para a comunid
 
Um grupo de trabalho esta sendo desenvolvido na unidade para atuar neste quesito, composto pelo Assistente T?ico Administrativo, Coordenador do curso de Seguran?do Trabal
um funcion?o administrativo, sito:

  
- Wladimir Pasquarelli

 - Ana Cassia Sanches
 - Osvaldo Ascon

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: A unidade escolar tera como orgao deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extra-escolar, cuja composicao sera
 
I- pela comunidade escolar: Diretor, como presidente nato; um dos coordenadores de area, um dos professores, um dos servidores tecnico-administrativos, um dos pais dos alu
alunos.

 II- pela comunidade extra-escolar: representante de orgao de classe, representante dos empresarios, aluno egresso, representante do poder publico municipal, representante de
governamentais, representante de entidades assistenciais, representante de segmentos de interesse da escola.

  
A composição da comunidade extra-escolar será de no mínimo de três membros e no mínimo de seis membros, os representantes mencionados no inciso I serão escolhidos pelo
mencionados no inciso II pela Direção da Escola, com mandato de um ano permitidas recondução.

 O Conselho terá as seguintes atribuições: - deliberar sobre a proposta pedagógica, alternativas de solução para problemas administrativos e pedagógicos, prioridades para aplica
gerados pela escola e instituições auxiliares, - propor ao CEETEPS a extinção ou a criação de cursos, - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e Plano Escolar, - apreciar os relatóri
escola.

  
Poderá ser convocado pela Direção da Escola para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar, reunindo-se ordinariamente no mínimo uma vez no sem
extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria dos membros.

  
Membros - Conselho de Escola em 08 de marco de 2018 

  
Comunidade Escolar

  
Roberto Alexandre Urtado - Diretor de Escola e Presidente do Conselho de Escola

  
Jandira da Cruz Souza - Representante das diretorias de serviços e relações institucionais

  
Cibelle Cardoso Messias - Representante dos Professores

  
Osvaldo Abenza Lopes Ascon - Representante dos Servidores técnicos administrativos

  
Maria Angelica Camilo Soriano Martins- Representante dos pais de alunos

  
Sharlene Tomaz da Silva - Representante dos alunos

  
Comunidade Extra-Escolar

  
Wladimir Pasquarelli - Representante das instituições auxiliares

  
Adriano Henrique Vilas Boas - Representante dos empresários

  
Nivaldo Robson Pinto - Representante de instituições de ensino

  
Glaucia Moreira de Oliveira Games - Representante dos demais segmentos de interesse da escola

  
Laerso Martoim da Silva - aluno egresso atuante em sua área de formação técnica

  

Denominação: Grêmio Estudantil

Descrição: Grêmio Estudantil da ETEC São Mateus
 Segundo o Artigo 110 do Regimento Comum das ETEC´s que versa sobre o reconhecimento das Instituições Auxiliares, sem finalidade lucrativa, com estatutos próprios, cujos ob

colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao aluno e aos demais membros da comunidade escolar e na integração família-escola-comunidade faz-se n
implantação do Grêmio estudantil. 

 No ano de 2017, de acordo com a legislação vigente que dispões sobre a organização de entidades representativas de estudantes, assegurando “a organização de Estudantes co
autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas esportivas e sociais” (art. 1º). Além da Lei 7.398, lei que
forma de organização e o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –, que em seu artigo 53º, estabelece que: a criança e o adolescente têm 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando lhes, no inciso IV: o direito dos estudantes de 
participar de entidades estudantis a ETEC São Mateus reuniu os representantes de sala dos cursos, a coordenação responsável pela Orientação Educacional e diretor da escola pa
da criação e a aprovação do estatuto do Grêmio Estudantil. 

 Após processo eleitoral organizado pelos representantes de sala, assume em 26 de abril de 2017, após comprovada lisura do processo democrático atendendo ao disposto em cr
atividades do Grêmio Estudantil os seguintes membros: 

 Alex Sandro Alves de Lira Luciano – Presidente 
 Davi Andrade Rodrigues – Vice-presidente 

 Raphaela Procópio Gonçalves – 1ª secretaria
 Cauan Torres – 2º Secretário 

 Rebeca Ramos – Oradora
 Lorhan Longhini de Souza - 1º Tesoureiro

 Gabriela de Souza Favero Lopes – 2º Tesoureiro
 Matheus Carvalho Trindade – Diretor de Esportes 

 Willian Nascimento de Oliveira Preto – Diretor Cultural 
 Thayna Pestana – Diretor Social

 Felipe Nunes Melo – Diretor de Imprensa 
 Mayra Santos – 1ª Suplente 

 Stephanie Vieira da Silva – 2ª Suplente.
  

No inicio do ano letivo de 2018, devido formatura de partes dos membros do Grêmio Estudantil da ETEC São Mateus apresenta–se nova configuração conforme segue:
  

Davi Andrade Rodrigues – Presidente
 Willian Nascimento de Oliveira Preto – Vice Presidente

 Raphaela Procópio Gonçalves – Secretaria
 Rebeca Ramos – Oradora

 Gabriela de Souza Favero Lopes – Tesoureira
 Matheus Carvalho Trindade – Diretor de Esportes 

 Cauan Torres – Diretor Cultural 
 



Felipe Nunes Melo – Diretor de Imprensa 
 Mayra Santos – Diretor Social 

 

MISSÃO

"Contribuir, através do desenvolvimento de competências profissionais e práticas cidadãs, com aumento da empregabilidade e melhoria da qualidade de vida dos moradores de São Mateu

VISÃO

"Ser reconhecida como um centro de excelência em educação profissional de qualidade na região leste da cidade de São Paulo, respondendo às demandas do setor empresarial e da comun
oferecendo condições aos jovens de inserção e manutenção no mercado de trabalho, de forma efetiva e cidadã".

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Características Regionais da unidade escolar

Considerando aspectos do contexto externo (tecnológico, político, econômico, sociocultural, demográfico, geográfico, etc.) que podem afetar o desempenho da escola
os como oportunidade ou ameaças, segundo o favorecimento provável relacionado ao desempenho da unidade, segue alguns pontos de destaque:

Oportunidades: 

- Concentração de empresas de diversos ramos de atividade, desde prestação de serviços e comércio, passando por transportadoras, metalúrgicas e empr
eletroeletrônico e químico; possibilitando a absorção da mão-de-obra dos alunos das diferentes habilitações;

- Proximidade de escolas de Ensino Médio da rede estadual, escolas de Ensino Fundamental da rede municipal e escolas da rede particular de ensino;

- Possibilidade celebração de parcerias com diversos atores da região;

- Fácil acesso a avenidas de grande circulação da zona leste da capital paulista, ligação com a rede do Metrô e CPTM, dois terminais de ônibus e ao maior Shop
América Latina;

Ameaça:

- Ampliação da rede particular de ensino profissionalizante nas proximidades da escola;

- Falta de pessoal técnico administrativo ou docentes habilitados nas modalidades oferecidas;

- Mudanças no cenário político referente às prioridades para educação e repasse de verbas,  e/ou mudanças bruscas que afetem a economia quanto a geração de empr

Empresas da região

A unidade escolar entende a importância de conhecer as empresas de seu entorno, seus ramos de atividade visando estreitar o relacionamento entre ambos e aumentar as possibilida
para fins de estágio, visitas técnicas, eventos e projetos.

A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Mateus é uma entidade representativa da classe dos comerciantes da região de São Mateus, possui associados hoje aproximadamente 
os quais destacamos: Acetel Soluções, Auto Peças Yokota, Buffet Guiando Sonhos, VLS Eventos, Central Cell, Contabilidade Alvorada, Contabilidade Molina. A região também di
varejistas, tais como, Casas Bahia, Lojas Americanas, Empório Alex, Perfumaria Teruya, Telha Norte Materiais de Construção, além de contar com o Shopping Aricanduva, maior Sho
Brasil e da América Latina.

A região possui comércios de todos os gêneros atuando nos ramos de transporte, metalurgia, química e outros. 

Arranjo SócioProdutivo - Características sociais e demográficas

Região de São Mateus/São Paulo Fonte Seade 2016-2017

 
Território e População Ano Distrito Município Estado



Território e População Ano Distrito Município Estado

Área (Em km2) 2015

 
1.521,11 248.222,36

População 2015 154.860 11.581.798 43.046.555

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2015

 
7.614,04 173,42

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2015 (Em % a.a.) 2015 -0,04 0,59 0,87

Grau de Urbanização (Em %) 2014

 
99,10 96,21

Índice de Envelhecimento (Em %) 2015 61,86 69,34 67,20

População com Menos de 15 Anos (Em %) 2015 20,19 19,49 19,63

População com 60 Anos e Mais (Em %) 2015 12,49 13,51 13,19

Razão de Sexos 2015 93,36 90,44 94,80

Estatísticas Vitais e Saúde Ano Distrito Município Estado

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2013

 
15,09 14,45

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 2013

 
52,26 51,14

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2013

 
11,04 11,47

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 2013

 
117,18 116,70

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 2013

 
3.380,59 3.504,71

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2013 7,28 6,12 6,90

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) 2013 69,19 75,86 76,64

Partos Cesáreos (Em %) 2013 51,27 53,87 60,33

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2013 9,87 9,40 9,14

Gestações Pré-Termo (Em %) 2013 11,73 11,64 12,38



Condições de Vida Ano Distrito Município EstadoCondições de Vida Ano Distrito Município Estado

Renda per Capita – Censo Demográfico (Em reais correntes) 2010 607,69 1.126,97 853,75

Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo – Censo Demográfico (Em %) 2010 10,65 8,55 7,42

Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/2 Salário Mínimo – Censo Demográfico (Em %) 2010 23,19 18,73 18,86

  

 

A Etec São Mateus no ano letivo de 2018 oferece os seguintes cursos:

 

CURSOS

 

VAGAS
Administração - Integrado ao Ensino Médio

40

Informática para Internet - Integrado ao Ensino Médio
40

Nutrição e Dietética - Integrado ao Ensino Médio
40

Segurança do Trabalho - Integrado ao Ensino Médio
40

Administração 40

Eletrônica 40

Nutrição e Dietética 40

Segurança do Trabalho 40

 

 Os índices de empregabilidade da região são apresentados de acordo com o site da SEADE, sendo consolidados por ocupação. Desta forma o gráfico abaixo (parte integrante da PE

Emprego e Desemprego 07/2015 – 07/2016) e dados da  FIESP, apresenta uma estabilidade nas ocupações com carteira assinada, porém com viés de queda, devido a instabilidade econôm

 

 

   

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

A Etec São Mateus oferece a modalidade Ensino Técnico integrado  ao Médio com turmas de 40 alunos para os cursos de Administração, Informática para Internet, Nut
Dietética e Segurança do Trabalho e  o Ensino Técnico no período noturno com turmas de 40 vagas nos cursos de Adminsitração, Eletrônica, Nutrição e Dietética e Seg
Trabalho. As modalidades ofertadas possuem como forma de ingresso processo de vestibulinho organizado pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

As turmas são bastante heterogêneas, possuindo alunos provenientes tanto da rede  pública de ensino quanto da rede particular, são moradores, em sua maioria
abrangência da escola, das diversas classes sociais.

Percebeu-se, devido a todas estas particularidades, a importância de intensificar (pois já aconteciam em anos anteriores) atividades que promovam a integração e
e entre as turmas. Desta forma ações estão sendo desenvolvidas desde o início do ano letivo com o apoio da direção, da coordenação pedagógica e de curso, orientaç
e funcionários administrativos da unidade.

 

De acordo com os dados da Secretaria da Educação, a Etec São Mateus localiza-se na região leste 4, porém aproxima-se da região leste 5, desta forma pesquis
regiões.

A rede de ensino da região leste 4 é composta por 213 unidades escolares de Ensino Fundamental, no âmbito municipal, estadual e particular e 84 unidades escol
Médio além de 13 unidades do Ensino Profissional.



Já na região leste 5, temos a seguinte composição, 221 unidades escolares de Ensino Fundamental (municipais , estaduais e particulares), 108 unidades escola
Médio e 24 de Ensino Profissional.

As turmas de alunos da Etec São Mateus são bastante heterogêneas, possuindo alunos provenientes tanto da rede pública de ensino quanto da rede particula
maioria moradores da região de São Mateus e do Aricanduva.

A unidade escolar possui aproximadamente 22 escolas profissionalizantes concorrentes, das quais 08 trabalham o mesmo eixo tecnológico, entre elas 4 são Ete
baseou-se no site da Secretaria da Educação, considerando possíveis concorrentes e demanda de alunos em potencial. 

 

 

Dentre nossos alunos - A maioria possui acesso a computador e internet em casa, tempo disponível para estudo e utilizam transporte coletivo para vir até a escola.

 

As turmas de Ensino Técnico período noturno possuem faixa etária entre 16 e 36 anos, porém alguns alunos figuram na casa dos 40 anos de idade, já atuan
escolha do curso, procurando atualizações profissionais ou certificações para o mercado de trabalho. 

Os alunos são provenientes da classe média e baixa, perfazendo renda familiar entre 1 e 4 salários mínimos, dados oriundos de pesquisa socioeconômica 
Vestibulinho e Secretaria Acadêmica no momento da matrícula.

Alguns questionamentos foram realizados pela equipe administrativa ainda no período de matrículas 2018, visando nortear os trabalhos dos docentes para o Pl
suas atividades, bem como diagnóstico dos alunos ingressantes, possíveis correções de rota e histórico das turmas anteriores. Vide dados estatísticos (tabelas 
sequencia. 

Você possui acesso à internet (em casa ou no trabalho) ?
 

Sim

 
 98%

Não

 
 2%

Quanto tempo você se dedica aos estudos em casa ?

Menos de 30 minutos

 
 68%

Ente 30 e 60 minutos

 
 17%

Mais de 1 hora diária

 
 15%



A fim de oferecer subsídos para os docentes segue dados dos alunos base 2018, distribuídos por curso

Faixa etária dos alunos período noturno 

Distância de deslocamentos dos alunos Ensino Técnico e Ensino Médio Integrado

 

 

 

 E ainda subsísios relativos ao controle de evasão das turmas do período noturno do ano letivo de 2017



 

A partir das matrículas de 2017 (e atualmente 2018), realizou-se pesquisa médica com os alunos ingressantes, indicando alguns alunos para atendimento diferenciado por exemplo na rea
práticas no componente de Educação Física ou ainda dificuldade de aprendizagem relatada pelos pais, direcionados para a Orientação Educacional.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Promover melhorias estéticas e aumentar a usabilidade de espaços do entorno do prédio escolar, bem como do auditório da escola como alternativa a metodologia div
tomando por base Porvir 16

Resultado: Meta cumprida de acordo com previsão para o ano de 2017

Justificativa:

No ano de 2017 passamos por uma reforma no auditório escola maximizando sua qualidade estética e audiovisual e fizemos uma redistribuição dos ambientes de convivência dos discente
garantir maior conforto e segurança. / projeto em curso: Cumprimos 100% das metas estabelecidas para o ano de 2017.

Meta: Incentivar e disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação impactando 100% dos alunos indiretamente e 25% diretamente por meio de grupos de estudo su

Resultado: Meta cumprida de acordo com previsão para o ano de 2017

Justificativa:

No ano de 2017 ofertamos palestras com a temática do empreendedorismo a 100% dos discentes, apresentando possibilidades empreendedores, bem como atingimos diretamente 25% dos
grandes projetos: Pense Grande (parceria do Centro Paula Souza e a Telefônica) e Startup in School (parceria do Centro Paula Souza e Google), além de recebermos no primeiro semestre 
representante local do Inova que assessorou 100 % dos grupos de Trabalho de Conclusão de Curso da Unidade escolar.

Meta: Atualização pedagógica de 25% dos docentes da U.E. ao ano com prazo de 3 anos, tomando por base dezembro de 2015

Resultado: Atendimento da meta prevista para 2017

Justificativa:

Aumentamos qualitativamente em 15% os números de atualização pedagógica docente, atingindo em 65% o quadro docente no ano de 2017, tomando por base dados de dezembro de 201
montante estimulamos a participação docente nas capacitações organizadas pela CETEC, bem como ofertamos capacitações pedagógicas na UE, focadas na qualidade dos registros acadêm
recuperação aos alunos que apresentaram lacunas de aprendizagem no período e direcionamento qualitativo de reestruturação do processo de avaliação focado no desenvolvimento de com

Meta: Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.

Resultado: Meta cumprida de acordo com previsão para o ano de 2017

Justificativa:

Aplicado pesquisa a 100% dos alunos ingressantes a fim de conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos discentes da unidade escolar. Dessa forma atingimos o previsto para o ano de

Meta: Reduzir a evasão escolar em 50% nos Cursos Técnicos de Administração 3º módulo e Segurança do Trabalho 1º módulo tomando por base os dados do 1º e 2º semes

Resultado: 89% da meta estipulada.

Justificativa:

Em relação aos resultados obtidos na redução da evasão escolar nos cursos técnicos de Administração (3º Módulo) e Segurança do Trabalho (1º Módulo) 89% da meta estipulada pelo proj
dados evidenciados pelas planilhas de monitoramento encaminhadas a Supervisão Escolar.



Meta: Ampliar em 50% a disponibilidade de equipamentos de multimídia em sala de aula, tomando por base dezembro de 2015

Resultado: Atendimento da meta prevista para 2017

Justificativa:

No ano letivo de 2017. a ETEC São Mateus, ampliou seus recursos e equipamentos de multimídia adquirindo 07 projetores e telas de projeção, dobrando os recursos disponíveis em dezem

INDICADORES

Denominação: Enem - Exame Nacional do Ensino Médio

Análise:

Enem - Exame Nacional do Ensino Médio

Prova criada em 1998 pelo Ministério da Educação - MEC do Brasil.
O Enem, vem sendo utilizado como ferramenta para avaliar a qualidade geral do Ensino Médio no país e também como exame de acesso ao Ensino Superior em universidades pública
meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada), neste contexto a ETEC São Mateus, em 2017, conseguiu 10% de aprovação de alunos para ingresso ensino superior, somando 15 alunos n
campos de conhecimentos.   
A prova com objetivo ainda, no ProUni (Programa Universidade para Todos), resultou no número de 42 alunos ingressantes em Universidades particulares com bolsas de estudo parciais o

Denominação: Pesquisa Porvir - Programa Instituto Inspirare e Rede Conhecimento Social

Análise:

Pesquisa Nossa Escola em (Re) Construção, do Porvir - Programa do Instituto Inspirare e da Rede Conhecimento Social.

Os alunos da Etec São Mateus participaram da pesquisa que objetivava aumenar o entendimento da visão da escola sob a ótica dos alunos, suas expectativas para o futuro e o posiciona
ideal para o futuro.

Algumas conclusões podem ser apontadas, segundo CPS em 2016, os alunos aprovam as Etecs, pois aprendem coisas úteis para a vida.

Os estudantes possuem uma boa visão da escola, sendo respeitados em suas diferenças, desejam na escola ideal tecnologia para além das aulas de informática, áreas verdes e desejam apr
habilidades de relacionamento interpessoal.

A pesquisa foi realizada em todo o Brasil, nas Etecs administradas pelo CPS, participaram cerca de 27 mil alunos, dos quais 70% estão entre 15 e 17 anos que frequentam o Ensino Médi
Integrado e Ensino Técnico.

Aulas e disciplinas, material pedagógico e relação entre estudantes foram os itens apontados como os mais bem resolvidos dentro da estrutura escolar, eles apontam ainda possíveis po
atividades artísticas, esportivas e extraclasse.

Os alunos valorizam canais de participação como Grêmio Estudantil, atividades de integração, campeonatos esportivos, atividades culturais e de conhecimento diverso.

Embora queiram estudar tanto para o vestibular como estar preparado para o mercado de trabalho, o segundo item é apontado como o principal objetivo da escola.

A maioria deseja ainda um currículo mais flexível, adotando a metodologia de ensino por meio de projetos que envolvam a solução de problemas como sendo a mais adequada.

Denominação: Secretaria Digital

Análise:

A Secretaria Escolar Digital é uma plataforma on-line com vários módulos.

Criada para centralizar, agilizar e facilitar todas as operações que envolvem a gestão diária da administração escolar, professores, alunos e seus responsáveis, de forma rápida, se
promovendo a inclusão digital.

Possibilita as escolas do Estado publicarem eletronicamente os alunos concluintes do Ensino Médio e Técnico, obtendo autenticidade ao diploma, certificado e/ou histórico expedid
escolar.
Trata-se de atividade essencial para que o aluno obtenha sua documentação escolar regularizada e correta, sua publicação é realizada pelo Diretor de serviço acadêmico e ratificada
unidade, sendo validado ainda pela Supervisão Escolar de Gestão e Vida Escolar para então ser publicada enfim pelo Dirigente de Ensino, no caso do CPS, pelo Coordenador da CETE
Módulo Acadêmico Concluintes dos anos de 2015, 2016 e 2017.



 

Denominação: Saresp - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo

Análise:

SARESP

O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - é uma avaliação de múltipla escolha, aplicada pela Secretaria da Educação para alunos da rede estadual de ens
turmas de 3º, 5º, 7º e 9º ano) do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

Geralmente é aplicado no final de cada ano letivo, além dos alunos responderem as questões voltadas à lingua portuguesa, matemática e ciências humanas (geografia e história), eles
preencher questionário com as informações sobre suas caracterísitcas pessoais, sócio-econômicas, culturais e situação escolar.

Os professores, coordenadores e diretores também são solicitados a fornecerem dados relacionados ao processo de aprendizagem do aluno, à gestão da escola e à implantação de propostas

Esta avaliação fornece subsídios ao IDESP, para distribuição de bônus aos professores.

Segue Boletim da Escola 2017.   



 

Denominação: WebSai 2017

Análise:

O WEBSAI é uma ferramenta de avaliação (Sistema de Avaliação Institucional) realizada anualmente, de forma eletrônica, em todas as ETEC's (Escolas Técnicas Estaduais) e FATEC'
Tecnologia) administradas pelo Centro Paula Souza.

Este instrumento coleta informações de todos os segmentos escolares, sendo: alunos, egressos, professores, pais, funcionários administrativos, equipe de direção; estas informações
subsídios e indicadores voltados para analisar os processos de funcionamento das unidades de ensino, seus resultados e o impacto na realidade social em que a instiltuição está inserida.

Segue dados da edição 2017.

 

Denominação: Banco de Dados Cetec - histórico Vestibulinho

Análise:

Banco de Dados da Cetec é mais uma ferramenta utilizada visando a transparência do trabalho e dos resultados obtidos pelo Centro Paula Souza, a maior rede pública de ensino profissio
São Paulo e também uma das maiores redes públicas do Brasil e da América do Sul.

Demandas do Vestibulinho - dados semestrais/anuais do número de candidatos/vaga em cada curso oferecido, importantes para que a equipe de gestão analise a oferta do curso e possa 
taxa de concluintes. Segue histórico

1º semestre de 2010

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 93 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 152 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Tarde 39 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 77 40

Gestão e Negócios Administração Tarde 48 40

Gestão e Negócios Administração Noite 105 40

Informação e Comunicação Informática Noite 112 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 47 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 54 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 156 40

Educação Básica Ensino Médio Manhã 224 80

1.107 480

2º semestre de 2010

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 222 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 394 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Tarde 151 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 283 40

Gestão e Negócios Administração Tarde 229 40

Gestão e Negócios Administração Noite 397 40

Informação e Comunicação Informática Noite 302 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 143 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 128 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 583 40

2.832 400

1º semestre de 2011

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 201 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 298 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Tarde 147 40



Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 191 40
Gestão e Negócios Administração Tarde 224 40

Gestão e Negócios Administração Noite 311 40

Informação e Comunicação Informática Noite 230 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 149 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 200 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 454 40

Educação Básica Ensino Médio Manhã 1.253 80

3.658 480

2º semestre de 2011

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 172 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 245 40

Gestão e Negócios Administração Tarde 165 40

Gestão e Negócios Administração Noite 255 40

Informação e Comunicação Informática Noite 206 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 154 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 158 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 406 40

1.761 320

1º semestre de 2012

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 226 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 271 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 198 40

Gestão e Negócios Administração Tarde 189 40

Gestão e Negócios Administração Noite 267 40

Informação e Comunicação Informática Noite 184 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 192 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 176 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 433 40

Educação Básica Ensino Médio Manhã 1.219 80

3.355 440

2º semestre de 2012

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 152 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 203 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 154 40

Gestão e Negócios Administração Tarde 171 40

Gestão e Negócios Administração Noite 189 40

Informação e Comunicação Informática Noite 174 40

Informação e Comunicação Informática para Internet Tarde 121 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 162 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 371 40

1.697 360

1º semestre de 2013

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 221 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 289 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 236 40

Gestão e Negócios Administração Noite 317 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 503 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 432 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 209 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 523 40

2.730 320

2º semestre de 2013

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Tarde 143 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 148 40

Gestão e Negócios Administração Noite 200 40

Segurança Segurança do Trabalho Tarde 106 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 311 40

908 200

1º semestre e 2014

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 272 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética (Etim) Integral 360 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 177 40

Gestão e Negócios Administração Noite 265 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 471 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 381 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 408 40

Segurança Segurança do Trabalho (Etim) Integral 214 40

2.548 320

2º semestre de 2014

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 207 40

Gestão e Negócios Administração Noite 199 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 329 40

735 120

1º semestre de 2015

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas



Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 263 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética (Etim) Integral 341 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 162 40

Gestão e Negócios Administração Noite 172 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 438 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 346 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 305 40

Segurança Segurança do Trabalho (Etim) Integral 161 40

2.188 320

2º semestre de 2015

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 232 40

Gestão e Negócios Administração Noite 212 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 295 40

739 120

1º semestre de 2016

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 305 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética (Etim) Integral 370 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 142 40

Gestão e Negócios Administração Noite 219 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 374 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 368 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 355 40

Segurança Segurança do Trabalho (Etim) Integral 147 40

2.280 320

2º semestre de 2016

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 240 40

Gestão e Negócios Administração Noite 190 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 240 40

670 120

1º semestre de 2017

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 308 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética (Etim) Integral 322 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 174 40

Gestão e Negócios Administração Noite 231 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 394 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 282 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 282 40

Segurança Segurança do Trabalho (Etim) Integral 131 40

2.124 320

2º semestre de 2017

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 210 40

Gestão e Negócios Administração Noite 186 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 226 40

622 120

1º semestre de 2018

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética Noite 268 40

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética (Etim) Integral 172 40

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 123 40

Gestão e Negócios Administração Noite 165 40

Gestão e Negócios Administração (Etim) Integral 185 40

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) Integral 133 40

Segurança Segurança do Trabalho Noite 228 40

Segurança Segurança do Trabalho (Etim) Integral 77 40

1.351 320

PONTOS FORTES

Pontos fortes

Ensino de gratuito de qualidade, boa localização e facilidade de acesso por meio da ligação com a rede de metrô, CPTM e Terminais de ônibus, corpo docente especializado e atualizado c
por meio de capacitações oferecidas pelo próprio empregador, atuantes na educação profissional, infraestrutura adequada para a realização dos cursos técnicos de nível médio.

Oportunidades

Concentração de empresas na região de diversos ramos de atividade, desde a prestação de serviços e comércio, passando por transportadoras, metalúrgicas, indústrias de pequeno porte que
mão-de-obra dos alunos em diferentes habilitações, proximidade de escolas de ensino médio, fundamental e profissional tanto da rede particular, quanto das esferas municipal e estadual; p
celebração de parcerias com diversos atores da região. 

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Com base na leitura do ambiente interno, identificamos algumas fraquezas ou restrições que podem comprometer de forma imediata ou futura o desempenho da escola, como o alcance do
cumprimento da missão e concretização da visão da unidade, como sendo a princípio:

Evasão escolar, formação pedagógica de docentes, melhoria dos recursos didáticos, comunicação interna e disparidade entre os perfis dos alunos da Etec.



PRIORIDADES

A análise da Matriz SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) aponta aspectos do contexto interno merecedores de implentação de ações planejadas, seja no ap
uma oportunidade ou no contorno de uma ameaça identificada no ambiente externo, ou ainda para melhorar um aspecto identificado no ambiente interno da escola. Desta forma cabe ressa

O termo Swot é um anagrama das palavras em inglês Strenghts, Weakness, Opportunities e Threats que significam respectivamente: Forças, Fraquezas, Oportunidaes e Ameaças. A
seguir são enquadradas nas categorias da SWOT para análise do cenário da U.E.

Strenghts (forças) - vantagens internas da unidade escolar em relação aos concorrentes. Exemplo: qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao aluno e a comunidade e
todo, entre outros pontos;

 
Weakness (fraquezas) - desvantagens internas da U.E. em relação aos concorrentes. Exemplo: equipamentos desatualizados, docentes com contrato de trabalho por prazo determ

docente, evasão discente, etc.;

Opportunities (oportunidades) - aspectos externos positivos que podem potencializar a vantagem competitiva da U.E.. Exemplo: demanda por ensino profissional, mercado de traba
técnico de nível médio, novos parceiros, proximidade de escolas pertencentes à rede pública de ensino fundamental, entre outras considerações;

Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que podem por em risco a vantagem competitiva destacada da escola. Exemplo: novos competitidores, mudanças no cenário políti
política de educação pública, principalmente no tocante a educação profissional, entre outros pontos.

A Matriz Swot permite a divisão, favorecendo sua análise, identificando pontos fortes e fracos do ambiente interno, bem como oportunidades e ameaças situados no ambiente externo

  Análise Swot

 O ambiente interno da empresa é formado pelo conjunto de recursos físicos, humanos e financeiros, entre outros, sobre os quais é possível exercer controle, pois resultam das estr
pelos gestores.

Nesse ambiente é possível identificar portanto, os pontos fortes - correspondentes aos recursos e capacidades que juntos se transformam em uma vantagem competitiva para a empres
seus concorrentes, e ainda os pontos fracos que são as deficiências que a empresa apresenta em comparação com os mesmos pontos dos seus concorrentes atuais ou em potencial.

Já o ambiente externo é composto por fatores que existem fora dos limites da organziação, mas que de alguma forma exercem influência sobre ela. Este é um ambiente sobre o qual
mas que deve ser monitorado continuamente, pois constitui base fundamental para o planejamento estratégico, a análise do ambiente externo é comumente dividida em fatores macro-amb
demográficas, políticas, econômicas, tecnológicas e etc.) e fatores micro-ambientais (consumidores, parceiros, fornecedores, etc.) que devem ser constantemente acompanhados, 
delineamento das estratégias da empresa.

Desta forma, por meio deste acompanhamento será possível identificar em tempo hábil as oportunidades e as ameaças que se apresentam, pois considerando que os fatores externo
forma homogênea todas as empresas que atuam em um mesmo mercado alvo, só aquelas que conseguiram identificar as mudanças e tiveram agilidade para se adaptar é que consegu
proveito das oportunidades e que menos danos sofrerão com as ameaças.

Destaca-se a subjetividade da proposta, pois pontos negativas do objeto de análise podem vir a tornar-se positivos.

     Matriz GUT

A técnica GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões mais complexas, isto é, decisões que envolvem muitas questões. Nesse caso é preciso separar cada problema 
própria e somente após isso, saber qual a prioridade na solução dos problemas identificados.

Matriz GUT atua justamente com essa finalidade, selecionando e escalonando os problemas considerando o impacto positivo e negativo de sua correção. 

    Matriz GUT

 Gravidade - analisada pela consideração da intensidade ou impacto que o problema pode causar se não form solucionado. Tais danos podem ser avaliados quantitativa ou qualitativament
grave pode ocasionar a falência de sua empresa, na perda de clientes importantes ou mesmo em prejuízo da imagem pública da organização.
A pontuação da gravidade varia de 1 a 5, seguindo o seguinte critério:

1 - sem gravidade; 2 - pouco grave; 3 - grave; 4 - muito grave; 5 - extremamente grave.

Urgência - analisada pela pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo na solução de determinado problema. Pode se 
problemas urgentes prazos definidos pela legislação ou tempo de resposta ao cliente.

A pontuação da urgência varia de 1 a 5 seguindo o seguinte critério:
1 - pode esperar; 2 - pouco urgente; 3 - urgente, merece atenção no curto prazo; 4 - muito urgente; 5 - necessidade de ação imediata.



Tendência - analisada pelo padrão ou tendência de evolução da situação, você pode analisar problemas, considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva
lo. Apresenta o potencial de crescimento do problema situacional, com probabilidade de agravamento com o tempo. 

     Matriz GUT fatores 

 

A pontuação de tendência varia de 1 a 5 seguindo o critério:

1 - não irá mudar; 2 - irá piorar a longo prazo; 3 - irá piorar a médio prazo; 4 - irá piorar a longo prazo; 5 - irá piorar rapidamente.

Com base nas situações problemas aprsentadas a equipe escolar estabeleceu prioridades:

Controle da evasão escolar;
Formação pedagógica dos docentes prioritariamente os recém contratados;
Melhoria na utilização dos recursos disponíveis ou aquisição de novos, prioritamente audio visuais;
Comunicação inter pessoal e inter departamental;
Conhecimento do perfil dos alunos da Etec São Mateus. 

 
 

Planilha GUT - ETEC São Mateus
 
 

 Visando facilitar a consulta a Planilha encontra-se impressa e anexa ao final do Plano Plurianual de Gestão 2018-2022.

    Análise Invertida

Realiza-se a análise do Planejamento Estratégico a partir do roteiro apresentado:
1 - os indicadores apresentados são considerados suficientes para situar-se a escola dentro de suas potencialidades? Estes indicadores esclarecem a condição da escola quanto ao se
desenvolvimento?
2 - os pontos fortes mencionados estão expostos de forma coerente com os indicadores apresentados?
3 -  as situações-problemas identificaram as principais fraquezas/restrições que podem comprometer de forma imediata ou futura o desempenho da escola?
4 - as prioridades indicadas estão identificadas nas situações-problemas apresentadas?
5 - os objetivos estão coerentes com as situações-problema e prioridades?
6 - as metas estão descritas de forma - específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal?
7 - foi organizado um quadro explicativo sobre o alinhamento do plano.

   

 

OBJETIVOS

A partir do levantamento das prioridades para o ano de 2018, estabeleceram-se os  objetivos que a Etec São Mateus se propõe a atingir:

Objetivo Geral

Oferecer a comunidade interna da escola, através de ferramentas ligadas a gestão e organização escolar nos campos administrativo e pedagógico, reforço
instituições auxiliares, propostas aos discentes e docentes de melhorias no processo ensino-aprendizagem, para que os mesmos possam apropriar-se e des
conhecimentos, habilidades e atitudes, atingindo assim a excelência na qualidade de ensino. 

Objetivos Específicos 

- Buscar alternativas eficazes na melhora da comunicação interna, visando conhecer os alunos do ETIM: suas demandas e expectativas
-   Desenvolver rede de parcerias para a U.E.;
- Diagnosticar motivos da evasão escolar; 
- Agregar valor através de parceria;
-  Promover ações voltadas para o entorno da escola (comunidade) e entorno do prédio escolar (físico).  



Legenda da foto: Realização de SIPAT na unidade com envolvimento docente e discente 

 

Legenda da foto: Incentivo as Artes e atividades integradoras. 

 

METAS

Meta: Reduzir em 50% o índice de evasão escolar no 2º Módulo em Nutrição e Dietética no período noturno durante o 1º e 2º semestres de 2018.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Considerando os dados do índice de evasão na ETEC São Mateus no ano de 2017 nos cursos do período noturno foi iden�ficado evasão suerior a 20% no 2º Módulo do Curso Técnico
Dieté�ca.

Meta: Incentivar e disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação impactando 100% dos alunos indiretamente e 25% diretamente por meio de grupos de estudo su

Duração: 2 Anos

Descrição:

 É o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e mui
relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos.

É o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes
relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos.

O empreendedorismo está muito relacionado com a questão de inovação, onde têm determinado objetivo de criar algo novo dentro de um setor ou criar um novo,
diversas startups por exemplo, inovam dentro de um setor existente.

Os Planos de Curso estão cada vez mais alinhados a proposta de empreendedorismo e da inovação em seus currículos de ensino técnico, partindo desta premiss
a Etec São Mateus procurará incentivar e disseminar esta cultura entre seus alunos e professores.

O Centro Paula Souza conta com estrutura especializada denominada Agência Inova Paula Souza e a unidade escolar irá incrementar esta participação 
especializadas com este conceito.

A Etec São Mateus está iniciando parceria com a Telefônica e Google no ano letivo de 2017 e dando continuidade no ano letivo de 2018. 

Meta: Reduzir os índices de evasão em 30% no Ensino Técnico Modular

Duração: 2 Anos

Descrição:

Com base nos dados do 2º semestre de  2017, reduzir os índices de evasão em 30% do Ensino Técnico Modular. 

Meta: Atualização pedagógica de 25% dos docentes da U.E. ao ano com prazo de 3 anos, tomando por base dezembro de 2015

Duração: 3 Anos

Descrição:

As atualizações técnico pedagógicas baseadas em novas metodologias são a base estrutural dos profissional docente, que vislumbra um universo ágil de transform

Pretende-se refletir e divulgar práticas pedagógicas realizadas com êxito pela comunidade docente, buscando melhorias para o desenvolvimento de competências
atitudes do alunado. 

Interagir com o corpo docente, equilibrando metodologias diferenciadas com eficácia das aulas, de forma qualitativa.  



Desenvolver capacitações para 75% dos docentes da unidade propondo atualizações técnico-pedagógicas (critérios e instrumentos de avaliação, qualidad
acadêmicos, atividades interdisciplinares, programações de visitas técnicas).

Meta: Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.

Duração: 4 Anos

Descrição:

Frente a estruturação da escola com a entrada dos ETIM's vislumbramos a possibilidade de padronização e identificação dos ambientes escolares, bem como
comunicação visual da escola em atendimento a faixa etária do corpo discente predominante na unidade escolar.

Desta forma busca-se orientar, padronizar e educar os alunos para a formação de uma identidade social com a unidade escolar, além de despertar no co
sentimento de pertencimento ao grupo escolar, bem como a comunidade que ele está inserido. 

São objetivos desta meta trabalhar a conscientização dos alunos ingressantes quanto a estrutura e desenvolvimentos das atividades escolares, utilização de méto
de comunicação visual com auxílio dos docentes da área de informática para internet, identificação de ambientes escolares, com regras de convivência e utilização 
recursos disponíveis na unidade escolar.

Criação de comissão de discentes para acompanhamento, discussão e execução das atividades pertinentes ao projeto, desta forma espera-se que o aluno valorize 
como a comunidade escolar como um todo, aumente sua estima e crie expectativas positivas quanto a seu futuro.

              Espera-se  também a integração e ambientação dos alunos ingressantes do Ensino Técnico período noturno, facilitando o conhecimento e identificação de po
de abandono escolar, atuando em parceria com as Coordenações de Curso, Pedagógica e Orientação Educacional.

Meta: Ampliar em 50% a disponibilidade de equipamentos de multimídia em sala de aula, tomando por base dezembro de 2015

Duração: 5 Anos

Descrição:

A integração de novas tecnologias no ambiente escolar,  resultado do impacto da cultura digital  e atribuindo um direcionamento reflexivo sobre o papel das novas tec

desenvolvimento de processo de ensino aprendizagem, a presene meta oferece uma resposta ao cotidiano dos discentes, cada vez mais adaptados ao uso das tecnologias e assim o uso do

respondem a uma produção colaborativa de conhecimentos e desenvolvimento das competências e habilidades dos cursos. 

Usar tecnologias em sala de aula, na escola, em casa e nas ruas faz parte da rotina de muitos estudantes e essas devem fazer parte do cotidiano escolar como os livros, o quadro e

ETEC vislumbra a necessidade de integrar as tecnologias à educação, promovendo uma ampliação nos recursos técnico pedagógicos.

PROJETOS 2018

Projeto: Aprimorar processo de Comunicação interna impactando, durante o ano letivo de 2018, 100% da comunidade escolar

Responsável(eis): Cibelle Cardoso Messias

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 20/12/2018

Descrição:

O presente projeto foca na melhoria da comunicação nos departamentos escolares, com a comunidade intra e extra escolar. 

Objetivo geral - Usar a comunicação interna como forma de dar transparência à gestão e compartilhar princípios, valore e objetivos expressos no Projeto Político Pedagógico.

Objetivo específico - aprimorar as ferramentas utilizadas na comunicação interna, a fim de tornar a comunicação da equipe de gestão mais eficiente, ágil a ponto de assegurar que as inform
às pessoas de forma rápida e eficaz.

- socializar as informações pedagógicas com o corpo docente 

- ampliar as estratégias de comunicação com o corpo discente.

- conscientizar quanto ao uso das ferramentas de comunicação

- Valorizar o diálogo e fortalecer a comunicação entre o corpo discente e direção. 

Recursos necessários  

- e-mail institucional, 

- murais, 

- tv institucional.

Desenvolvimento: 

-  Análise da comunicação interna. 



Pesquisa com a comunidade de formas de melhoria da comunicação interna / externa; 

 - Delimitação de informações a serem divulgadas. 

Fidelidade ao calendário escolar, 

- Redefinição dos meios 

NSA 

E-mail institucional

Site escolar

Facebook

Murais  (estabelecimento de rotina de organização das informações)

Contatos formais (reuniões)

Cronograma

Fevereiro - Reuniões com a comunidade escolar /

               Pesquisa com a comunidade sobre as melhores formas de comunicação. 

Março/ abril: habilitação dos e-mails institucionais

Maio: Campanha de uso do e-mail institucional

Junho: Divulgação da TV institucional   

Agosto: reuniões com a comunidade escolar 

Agosto:  habilitação dos e-mails institucionais

Setembro: Divulgação de eventos 

Outubro:  Conversas informais sobre a comunicação interna 

Novembro - avaliação dos trabalhos (novos direcionamentos) 

Dezembro  - avaliação da comunicação - pesquisa interna.  

Periódico - Comunicados emitidos pelo NSA, atualização do Facebook, atualização do site da escola.

Avaliação

O acompanhamento de cada ação será feita sempre que alguns dos veiculos de comunicação for utilizado para saber se o público está recebendo as mensagens,

Batepapo com os representantes de sala, coordenadores de curso, equipe de gestão sobre a comunicação escolar;

Promover encontros regulares para discutir o avanço e rever procedimentos planejados no projeto.

Metas associadas:

-> Atualização pedagógica de 25% dos docentes da U.E. ao ano com prazo de 3 anos, tomando por base dezembro de 2015
-> Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.
-> Incentivar e disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação impactando 100% dos alunos indiretamente e 25% diretamente por meio de grupos de estudo supervisionados

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Ampliação em 10% do número de parceiros na UE, tomando por base dezembro de 2017

Responsável(eis): Wladimir Pasquarelli

Data de Início: 05/03/2018

Data Final: 15/12/2022

Descrição:

Uma sociedade e uma economia fortes não são possíveis sem cidadãos educados, habilitados, competentes e envolvidos, os estudantes de hoje são os cidadãos
representam nossos investimentos de longo prazo para um futuro próspero. E nós devemos trabalhar juntos para garantir-lhes o êxito. Quando comunidades inteiras
forma conjunta em parceria para melhorar a educação,todos são beneficiados.

As escolas se beneficiam com o aumento do ânimo entre os professores; os pais passam a ter mais consideração pelos mestres; as famílias dão mais apoio; a ima
melhora junto à comunidade. Os empregadores se beneficiam com o desenvolvimento da comunidade e passam a contar com uma força de trabalho mais qualificada.



E, mais importante ainda, os estudantes se beneficiam através de maior presença nas salas de aula, com notas melhores, maiores índices de aprovação, passam
parte da comunidade em que vivem e, de maneira geral, têm um melhor aprendizado.

Para que as parcerias sejam efetivamente verdadeiras, todos os cidadãos – incluindo organizações comunitárias, pais e empresas – devem fazer sua parte p
educação. As parcerias podem ser uma ferramenta valiosa para a gestão da escola, no entanto, as fases de planejamento, implementação e avaliação dos trabalh
devem ser bem definidos para o sucesso da proposta, não se pode entender a escola como ambiente social que tem responsabilidade de educar e formar cidadão
interaja com os demais segmentos sociais.

Neste aspecto a presença na escola de voluntários, membros da comunidade local, empresas públicas e/ou privadas permite avanços de melhoria na qualidade de

A ETEC busca uma relação ganha-ganha onde possa “receber” parceiros com finalidade específica (exemplo: Ciclo de Palestras sobre Drogas Lícitas ou Ilícitas, p
Secretaria de Segurança Pública do Estado, como também colaborar com o entorno da escola como exemplo:   alunos e professores participando de evento em esco
região sobre o tema Empregabilidade ou Imposto de Renda Solidário).

Este Projeto, obtendo resultados satisfatórios e de comum acordo dos membros do Grupo de Trabalho pode futuramente tornar-se uma Meta da unidade escolar.

Cronograma de Execução 
 

Diagnóstico da situação escolar, definição de foco, prioridades, objetivos
pedagógicos ou estruturais. Através de encontros ou reuniões com setores
chaves da unidade escolar.

mar/abr
2018

Listar os potenciais parceiros da região onde se encontra a Etec e identificar
parceiros que já vem atuando junto à Etec São Mateus

mai/jul
2018

Planejamento das parcerias necessárias, identificando recursos
humanos e materiais disponíveis na comunidade para cada tipo de
problema, selecionando parceiros adequados à proposta

ago/Nov

2018

Oferecer condições para a continuidade das ações isoladas já planejadas
anteriormente e em andamento

abr/Nov

2018

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota / Levantamento comparativo dos anos anteriores.

fev/dez

2018
Diagnóstico da situação escolar, definição de foco, prioridades, objetivos
pedagógicos ou estruturais. Através de encontros ou reuniões com setores
chaves da unidade escolar.

mar/abr
2019

Listar os potenciais parceiros da região onde se encontra a Etec e identificar
parceiros que já vem atuando junto à Etec São Mateus

mai/jul
2019

Planejamento das parcerias necessárias, identificando recursos
humanos e materiais disponíveis na comunidade para cada tipo de
problema, selecionando parceiros adequados à proposta

ago/Nov

2019

Oferecer condições para a continuidade das ações isoladas já planejadas
anteriormente e em andamento

abr/Nov

2019

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota Levantamento comparativo dos anos anteriores.

fev/dez

2019
Diagnóstico da situação escolar, definição de foco, prioridades, objetivos
pedagógicos ou estruturais. Através de encontros ou reuniões com setores
chaves da unidade escolar.

mar/abr
2020

Listar os potenciais parceiros da região onde se encontra a Etec e identificar
parceiros que já vem atuando junto à Etec São Mateus

mai/jul
2020

Planejamento das parcerias necessárias, identificando recursos humanos e
materiais disponíveis na comunidade para cada tipo de problema, selecionando
parceiros adequados à proposta

ago/Nov

2020

Oferecer condições para a continuidade das ações isoladas já planejadas
anteriormente e em andamento

abr/Nov

2020

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota/ Levantamento comparativo dos anos anteriores.

dez

2020

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota

fev/dez

2021

Diagnóstico da situação escolar, definição de foco, prioridades, objetivos
pedagógicos ou estruturais. Através de encontros ou reuniões com setores
chaves da unidade escolar.

mar/abr
2021

Listar os potenciais parceiros da região onde se encontra a Etec e identificar
parceiros que já vem atuando junto à Etec São Mateus

mai/jul
2021

Planejamento das parcerias necessárias, identificando recursos humanos e
materiais disponíveis na comunidade para cada tipo de problema, selecionando
parceiros adequados à proposta;

ago/Nov

2021

Oferecer condições para a continuidade das ações isoladas já planejadas
anteriormente e em andamento

abr/Nov

2021

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota / Levantamento comparativo dos anos anteriores.

dez

2021

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota

fev/dez

2022

Diagnóstico da situação escolar, definição de foco, prioridades, objetivos
pedagógicos ou estruturais. Através de encontros ou reuniões com setores
chaves da unidade escolar.

mar/abr
2022



Listar os potenciais parceiros da região onde se encontra a Etec e identificar
parceiros que já vem atuando junto à Etec São Mateus

mai/jul
2022

Planejamento das parcerias necessárias, identificando recursos humanos e
materiais disponíveis na comunidade para cada tipo de problema, selecionando
parceiros adequados à proposta

ago/Nov

2022

Oferecer condições para a continuidade das ações isoladas já planejadas
anteriormente e em andamento

abr/Nov

2022

Relatório das atividades realizadas no período letivo e possíveis correções de
rota./ Levantamento comparativo dos anos anteriores.

dez

2022

Acompanhamento do projeto: periodicidade bimestralmente

Público alvo: comunidade escolar interna

Recursos: humanos, técnicos e equipamentos disponibilizados pela unidade escolar, financeiros - sem custo para unidade escolar. 

Metas associadas:

-> Promover melhorias estéticas e aumentar a usabilidade de espaços do entorno do prédio escolar, bem como do auditório da escola como alternativa a metodologia diversificada tomando por base Porvir 16

Projeto: Despertar conceitos de segurança, saúde e preservação patrimonial na comunidade escolar - FASE II

Responsável(eis): Equipe de Coordenação

Data de Início: 01/03/2018

Data Final: 10/12/2021

Descrição:

 

Projeto – Segurança, Saúde e Preservação Patrimonial

 

Objetivo geral:

Despertar na comunidade pensamento educativo sobre Segurança, saúde e preservação patrimonial.

Objetivo especifico:

Reduzir demandas de manutenção patrimonial

Propor através de ações pedagógicas a conservação, manutenção e a segurança escolar.

Promover palestras ligadas a segurança e saúde.

Fundamentar e legitimar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes.

Valorizar a sociabilidade, a higiene e a preservação do patrimônio escolar.

Projetar qualidade de vida a comunidade escolar.

Estabelecer uso qualitativo dos recursos didáticos.

Estabelecer regras de segurança nos laboratórios escolares.

Ampliar programa de mapeamento de risco dos ambientes escolares.

Preservação do mobiliário escolar.

Justificativa:

Uma das finalidades da escola é preparar o discente para o exercício da cidadania (fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96)), numa interpr
discente dentro do ambiente escolar deve desenvolver práticas que o encaminhe a promover ações de respeito mútuo, ética e cooperação.

A escola então se apresenta como o espaço ideal de valorização da saúde, da segurança e do patrimônio, pois tem condições de promover práticas pedagógic
reconhecimento dos bens patrimoniais, da observância preventiva da saúde e da segurança pessoal e coletiva, e, a partir daí a direcionar a comunidade para o exercí
cidadania, gerando significância na aprendizagem de valores e promovendo mudança de posturas em busca da melhoria da preservação do bem público, bem como d
da vida humana.  

O projeto então tendendo a envolver toda a comunidade escolar buscara a globalização dos conhecimentos buscando desenvolvimento de valores, de form
cultural.



Entendendo a qualidade escolar vinculada ao bem estar da comunidade, o presente projeto se apresenta na promoção do desenvolvimento de atitudes pos
desvalorização dos bens patrimoniais, bem como da dignidade da pessoa pautadas no desenvolvimento de práticas que evitem a depredação dos ambientes e mobiliár
desenvolver nos discentes a consciência ativa da segurança e da saúde preventiva.

É vital que se promova na escola um espaço de discussão sobre a valorização da vida e das condições ideais de aprendizagem. Promovendo questionamentos 
e a sociedade que nos cerca, resgatando os interesses da comunidade escolar e seu perfil colaborativo na construção das competências almejadas por todos.

Cronograma de atividades

Atividade Período
Levantamento estatístico dos danos
patrimoniais

Março a Abril  2018

Conferência dos relatórios de uso dos
ambientes escolares

Abril e maio 2018

Projetar e reformular regulamento de
uso dos ambientes escolares.  

Maio e junho 2018

Promover adequação dos ambientes
escolares focados na Segurança  da
comunidade escolar

Junho e julho 2018

Mapeamento de Risco (revalidação) da
UE

Agosto 2018

Organizar a Semana Interna de
prevenção de Acidentes

Setembro de 2018

Palestra Qualidade Alimentar direcionada
aos alunos

Outubro de 2018

Palestra Ergonomia e Trabalho – direcionada
a funcionários administrativos.

Novembro de 2018

Relatório de atividades do ano de 2018 Dezembro de 2018  
Reunião com os responsáveis discentes
apresentando a escola, sua infraestrutura

 Fevereiro 2018

Levantamento estatístico dos danos
patrimoniais

Março a Abril  2019

Conferência dos relatórios de uso dos
ambientes escolares

Abril e maio 2019

Projetar e reformular regulamento de
uso dos ambientes escolares.  

Maio e junho 2019

Promover adequação dos ambientes
escolares focados na Segurança  da
comunidade escolar

Junho e julho 2019

Mapeamento de Risco (revalidação) da
UE

Agosto 2019

Organizar a Semana Interna de
prevenção de Acidentes

Setembro de 2019

Palestra Qualidade vida: Docentes Outubro de 2019
Campanha de Natal Novembro de 2019
Relatório de atividades do ano de 2018 Dezembro de 2019
Reunião com docentes levantando melhorias
para o ambiente escolar

Fevereiro/ março 20

Reunião com o grêmio estudantil levantando
melhorias para o ambiente escolar

Março/ abril 2020

Levantamento estatístico dos danos
patrimoniais

Maio/junho 2020

Conferência dos relatórios de uso dos
ambientes escolares

Julho/Agosto/ Setembro 2020

Relatório das atividades anuais Outubro/ Novembro/ Dezembro 2020
Levantamento estatístico dos danos
patrimoniais

Março a Abril  2021

Conferência dos relatórios de uso dos
ambientes escolares

Abril e maio 2021

Projetar e reformular regulamento de
uso dos ambientes escolares.  

Maio e junho 2021

Promover adequação dos ambientes
escolares focados na Segurança  da
comunidade escolar

Junho e julho 2021

Mapeamento de Risco (revalidação) da
UE

Agosto 2021

Apresentação dos riscos escolares a
comunidade

Setembro/ outubro de 2021

Relatórios de finalização do projeto

 

Novembro/ Dezembro 2021

Resultado esperado

Com o presente projeto esperamos:

ü  À redução em 50% dos danos mobiliários da unidade escolar.

ü   Ministrar 6 palestras voltadas  a Saúde e Segurança no espaço escolar.

ü  Diminuir em 40% os gastos com manutenção do patrimônio.

ü  Mapear os riscos de 100% dos ambientes escolares.



 

 

Metas associadas:

-> Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.
-> Promover melhorias estéticas e aumentar a usabilidade de espaços do entorno do prédio escolar, bem como do auditório da escola como alternativa a metodologia diversificada tomando por base Porvir 16

Projeto: Melhorias estéticas e usabilidade de espaços externos ao prédio escolar e auditório

Responsável(eis): Equipe Gestora

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 15/12/2020

Descrição:

No ano de 2017 a Etec São  Mateus em parceria com a Associação de Pais e Mestres - APM da unidade escolar, definiu-se um Plano Financeiro para oferece
Auditório da Etec e no entorno da quadra/jardim. 

- Conserto/reforma dos assentos e encostos das longarinas do ambiente (1º bimestre);

- aquisição e instalação de equipamento de áudio (mesa, caixas, microfone, pedestal e instalação dos mesmos), bem como revisão elétrica, previsão 2º bimestre do ano;

- cotar aquisição e serviços de instalação de ar condicionado para o ambiente (2º e 3º bimestre com possibilidade real de execução dos serviços.

Ampliação de mesas para área de convivência dos alunos (4º bimestre).

        Diagnóstico junto com os alunos e professor de educação física sobre a área de entorno da quadra, objetivando melhor aproveitamento do espaço para atividad
com vistas à pratica esportiva e qualidade de vida, a área ajardinada na entrada da escola também será alvo de embelezamento estético e funcional.

Segue cronograma do projeto para os anos de 2018, 2019 e 2020

2018

1º Bimestre
Manutenção e substituição de luminárias e lâmpadas avariadas
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo

2º Bimestre
Manutenção e reforma estética em cadeiras univesitárias 
Organização, limpeza e implementação de novo Laboratório de
Eletrônica em espaço ocioso

3º Bimestre
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo

4º Bimestre
Manutenção e pintura de piso tátio externo
Repintura e possível soldagem dos corrimãos das escada
principal

2019

1º Bimestre
Manutenção e substituição de luminárias e lâmpadas avariadas
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo
Substituição de vasos de plantas do estacionamento da Unidade

2º Bimestre
Organização de cabeamento de rede e eletricidade dos
Laboratórios de Eletrônica e Informática

3º Bimestre
Manutenção e substituição de luminárias e lâmpadas avariadas
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo

4º Bimestre
Manutenção corretiva de grades envoltórias do Jardim externo
Repintura e possível soldagem dos corrimãos das escada
principal

2020

1º Bimestre
Manutenção e substituição de luminárias e lâmpadas avariadas
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo



2º Bimestre
Plantação de novas mudas no jardim do pátio externo
Restauração/repintura das marcações da quadra poliesportiva

3º Bimestre
Manutenção e substituição de luminárias e lâmpadas avariadas
Serviço de jardinagem e corte de grama do pátio externo

4º Bimestre
Repintura e possível soldagem dos corrimãos das escada
principal

Metas associadas:

-> Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.

Projeto: Projeto de Coordenação Informática para Internet

Responsável(eis): José Roberto Lima

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:

PLANO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA – 2018

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Área/Habilitação: Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio                            N.º de HAE : 11

ETEC SÃO MATEUS                                                                                     código: 227

Município: São Paulo

Nome do Coordenador(a):    JOSÉ ROBERTO LIMA

 

Ensino Médio: X                            Ensino Técnico: X

Formação Acadêmica: Mestrando em Educação (UNICID), Pós-Graduando em Psicologia da Educação e Aprendizagem (UCAM) , Pós-Graduação em Planejamento Implementação e Gestão de
Distância (UFF), Pós-Graduação em Engenharia de So�ware (Impacta), MBA em Gestão Empresarial (UNIP), Licenciatura em Informá�ca (Fatec São Paulo), Licenciatura em Pedagogia (FAB), Gr
Informá�ca para Gestão de Negócios (Fatec da Zona Leste), Técnico em Informá�ca (Etec da Zona Leste) e Técnico em Desenho Publicitário (Escola Panamericana de Artes).

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aula: Técnico em Informática para Internet. Componentes Curriculares: AD, OSA, LP, ECO, DDW, PPWI, PAW, PDTCC

Número de professores coordenados:

Número de classes e alunos:

 

Período Manhã Tarde Noite TOTAL

Número de Classes 03   03

Número de Alunos 120   120

 



PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO - 2018

TÍTULO DO PROJETO:

 Priorizar a integração entre a Formação Profissional e a Formação Geral

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

A priorização da integração entre a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Formação Geral (Ensino
Médio), de modo que o tempo e os esforços de professores e alunos e os recursos disponíveis vão ao
encontro com o obje�vo de trabalhar as competências de formação geral com as de formação profissional de
tal modo que elas se complementem e se inter-relacionem.

Este trabalho pode ser viabilizado por meio de projetos interdisciplinares, transdisciplinares, por áreas de
conhecimento e com diferentes �pos de a�vidades, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores
desenvolvidos nos componentes curriculares referentes à formação geral sejam contextualizados e
exercitados nas prá�cas de formação profissional.

OBJETIVOS DO PROJETO:

Integrar a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Formação Geral (Ensino Médio).

METAS DO PROJETO:

Priorizar a integração entre a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Formação Geral (Ensino Médio).

Desenvolver ações que es�mulem os alunos a adquirir maior interesse na sua formação profissional.

METODOLOGIA:

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso.

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da Classe; Acompanhar o cumprimento das
aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC),
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos.

Orientar e acompanhar a programação das atividades de recuperação e de progressão parcial, a partir das
diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional.
Avaliar o desempenho dos Docentes.

RESULTADOS ESPERADOS:

Que os conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentes curriculares referentes à formação geral
sejam contextualizados e exercitados nas prá�cas de formação profissional.

PLANO DE TRABALHO[1]

 

AS ATIVIDADES DEVEM SER PROGRAMADAS QUINZENALMENTE

Atividades

Período

 

1°. semestre

Período

 

2°. Semestre

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando
o alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano
de Curso.

01/02/18 à
28/02/18

 

 

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da
Classe; Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas
e das reposições/substituições quando houver.

15/02/18 à
28/02/18
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Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos
trabalhos de conclusão de curso (TCC), juntamente com os
professores encarregados da orientação dos alunos;

01/03/18 à
09/03/18

01/08/18 à
10/08/18

 
Orientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial, a partir das diretrizes
estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela
Orientação e Apoio Educacional;

05/03/18 à
16/03/18

 

06/08/18 à
17/08/18

 

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da
Classe; Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas
e das reposições/substituições quando houver.

12/03/18 à
30/03/18

 

13/08/18 à
31/08/18

 
Avaliar o desempenho dos Docentes.

Reuniões de curso e representantes de sala para alinhar e refletir
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais
estratégias de ensino curso.

02/04/18 à
13/04/18

 

18/07/18 à
31/07/18

 

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da
Classe.

09/04/18 à
27/04/18

10/09/18 à
28/09/18

 
Orientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial, a partir das diretrizes
estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela
Orientação e Apoio Educacional;

02/05/18 à
18/05/18

01/10/18 à
11/10/18

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da
Classe; Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas
e das reposições/substituições quando houver.

14/05/18 à
31/05/18

 

08/10/18 à
31/10/18

 

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos
trabalhos de conclusão de curso (TCC), juntamente com os
professores encarregados da orientação dos alunos;

04/06/18 à
08/06/18

 

12/11/18 à
23/11/18

Orientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial, a partir das diretrizes
estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela
Orientação e Apoio Educacional;

04/06/18 à
15/06/18

 

03/12/18 à
07/12/18

 
Reuniões de curso e representantes de sala para alinhar e refletir
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais
estratégias de ensino curso.

11/06/18 à
15/06/18

03/09/18 à
14/09/18

 

Assegurar o alinhamento entre o Plano de Curso e Diário de/da
Classe; Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas
e das reposições/substituições quando houver.

11/06/18 à
15/07/18

 

10/12/18 à
28/12/18

 
Reuniões de curso, para alinhar e refletir sobre indicadores de
desempenho, processo de ensino-aprendizagem, organização das
aulas práticas e demais estratégias de ensino curso.

Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação,
assegurando a articulação com as demais áreas da gestão
escolar;

 

01/11/18 à
09/11/18

02/01/19 à
31/01/19

 

 

 Referências para a elaboração dos Planos de Trabalho do Coordenador de Área:

 

1.       Regimento Comum das ETEs

 

 

2.       Deliberação CEETEPS n. 01 - de 18/01/2006, do Conselho Deliberativo do CEETEPS.

 

 

3.       Metas do Plano Escolar – PPG /Banco de dados da unidade de ensino

 

 

Metas associadas:

Projeto: Projeto de Coordenação Segurança do Trabalho

Responsável(eis): Luciana pereira de Souza

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019



Descrição:

PLANO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA – 2018

Eixo Tecnológico: Segurança

Área/Habilitação: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO e TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

N.º de HAE: 15

ETEC SÃO MATEUS                                                                                     código: 227

Município: São Paulo

Nome do Coordenador(a): Luciana Pereira de Souza

Ensino Médio X                                        Ensino Técnico X

Formação Acadêmica: Pedagogia Licenciatura Plena (Universidade Camilo Castelo Branco), Nutrição (Universidade Cruzeiro do Sul), Mestrado Interdisciplinar em C
Saúde (Universidade Cruzeiro do Sul).

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aula: Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Nutrição e Dietética; Técnico em Administração; T
Eletrônica.

Componentes Curriculares: Ética e Cidadania Organizacional; Filosofia; Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso; Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de

Número de professores coordenados:

Número de classes e alunos:

 

Período Manhã Tarde Noite TOTAL

Número de Classes 3 3 6

Número de Alunos 120 120 240

 

Número de Laboratórios e carga horária semanal de uso

Laboratório Quantidade
Carga horária semanal de uso

Manhã Tarde Noite
Segurança 1 2,5 2,5 5,0
Informática 1 - 2,0 2,5

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO – 2018

TÍTULO DO PROJETO:

Coordenação Curso Técnico em Segurança do Trabalho

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O processo de ensino aprendizagem deve ocorrer de uma maneira planejada e organizada
viabilizando as ações docentes e discentes. Para tanto o Coordenador de Curso deve trabalhar
objetivando a realização das aulas de acordo com o Plano de Trabalho Docente, incentivando e
realizando atividades internas e externas que enriqueçam a experiência do aluno. O Coordenador
de Curso em Segurança do Trabalho precisa ainda motivar o aluno na continuidade do curso
evitando assim a evasão, principalmente por meio de atividades que explorem a vivência do
mercado de trabalho.



OBJETIVOS DO PROJETO:

Assegurar a prática do Plano do Trabalho Docente de acordo com o planejado, de maneira que
esse seja concretizado motivando o aluno a permanecer no curso, concluindo-o com visão para a
prática.

METAS DO PROJETO:

Meta 1 – Permanência do Aluno/Redução da Evasão Escolar  
 

O problema de evasão é verificado na maioria dos cursos técnicos devido tanto aos problemas
pessoais (desemprego, situações familiares, dificuldade em conciliar escola/trabalho) como
também às dificuldades encontradas na própria escola, tais como, relacionamento entre colegas,
dificuldades em acompanhar os conteúdos, entre outras.

 

Sendo assim, é necessário um trabalho, do Coordenador de Curso, de acompanhamento dos
discentes para que estes compartilhem suas necessidades e dificuldades para que estas possam
ser minimizadas, objetivando que por parte da escola as dificuldades na conclusão do curso
sejam supridas.

 

O aluno necessita ainda conhecer melhor o curso, entender sobre suas ações no campo de
trabalho, possibilidades de estágio e de emprego na área, para que se motive quanto ao término.
Para tanto, é preciso que os docentes avaliem as dificuldades dos alunos por meio de um
diagnóstico inicial e que execute seu Plano de Trabalho Docente de acordo com o resultado.

 

Meta 2 – Melhora da visibilidade do Curso  
 

O aluno de Segurança do Trabalho muitas vezes ingressa ao curso sem o conhecimento das
atividades desempenhadas pelo profissional, o que resulta na desmotivação e/ou desistência
gerando evasão.

 

Um trabalho de melhora na visibilidade do curso contribui tanto para o maior conhecimento dos
alunos a respeito da rotina do profissional de Segurança do Trabalho como também para o
marketing do curso a fim de aumentar a demanda para os próximos semestres.

 

O trabalho de reconhecimento das atividades do Técnico em Segurança do Trabalho deverá
ocorrer principalmente no primeiro módulo, envolvendo os alunos já em visitas técnicas e
atividades externas que possam exemplificar a rotina do profissional. Enquanto que as atividades
de divulgação do curso deverão envolver preferencialmente os alunos do terceiro módulo que
possuem maior vivência na escola para a divulgação do curso externamente.

 

METODOLOGIA:

Acompanhar a realização das aulas dadas para que estejam de acordo com o Plano de Trabalho
Docente.
Acompanhar a frequência dos alunos semanalmente objetivando evitar a evasão o quanto possível.
Promover experiências internas e externas que possibilitem ao aluno a vivência profissional, tais
como visitas técnicas e palestras.
Analisar e viabilizar, quando possível, as solicitações dos docentes e discentes.

RESULTADOS ESPERADOS:

Redução da evasão.



Participação dos alunos nas atividades extras internas e externas.
Melhor relacionamento alunos/alunos e alunos/professores.
Melhor rendimento escolar.

PLANO DE TRABALHO[1]

 

AS ATIVIDADES DEVEM SER PROGRAMADAS QUINZENALMENTE

Atividades

Período

 

1°. semestre

Período

 

2°. Semestre
Participar da elaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de Gestão (PPG);

 

01/02/2018

28/02/2018

16/07/2018

31/07/2018

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e
transferência, agrupamento de alunos, organização de
horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o
Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e
Apoio Educacional;

 

01/02/2018

28/02/2018

16/07/2018

31/07/2018

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de
reconsideração e recursos referentes aos resultados finais
de avaliação discente, de acordo com as Deliberações
expedidas pelo Conselho Estadual de Educação;

 

01/03/2018

20/03/2018

01/08/2018

18/08/2018

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução
dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), juntamente
com os professores encarregados da orientação dos alunos;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e
das reposições/substituições quando houver, no curso que
coordena, informando a Direção regularmente;

 

15/02/2018-28/02/2018

15/03/2018-30/03/2018

16/04/2018-30/04/2018

15/05/2018-31/05/2018

15/06/2018-30/06/2018

16/07/2018-31/07/2018

15/08/2018-31/08/2018

17/09/2018-28/09/2018

15/10/2018-31/10/2018

15/11/2018-30/11/2018
Orientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial, a partir das diretrizes
estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável
pela Orientação e Apoio Educacional;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Coordenar as atividades vinculadas ao estágio
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da
formação profissional;

 

Contínuo Contínuo

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover
cursos extracurriculares de curta duração, palestras e
visitas técnicas;

 

Agendamentos a
Planejar

Agendamentos a
Planejar

Avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares de
Docentes sob sua coordenação;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Promover reuniões de curso, de acordo com o Calendário
Escolar homologado, para alinhar e refletir sobre
indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais
estratégias de ensino do(s) curso(s).

 

05/03/2018

04/07/2018

 

06/08/2018

20/09/2018

 

 

 Referências para a elaboração dos Planos de Trabalho do Coordenador de Área:
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1.    Regimento Comum das ETEs

 

 

2.    Deliberação CEETEPS n. 01 - de 18/01/2006, do Conselho Deliberativo do CEETEPS.

 

 

3.    Metas do Plano Escolar – PPG /Banco de dados da unidade de ensino

 

 

[1] O Plano de Trabalho é próprio de cada Projeto que o Coordenador participa.

Este plano de trabalho deve ser elaborado a partir de uma meta existente no PPP e que vá ao encontro as dificuldades/fragilidades do curso que irá coordenar. O plano de trabalho é um projeto que o coordenador irá desenvolver
independente das suas atribuições.

Metas associadas:

Projeto: Projeto de Coordenação Nutrição e Dietética

Responsável(eis): Luzia Rosana de Toledo Kulcsar

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:

PLANO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA – 2018

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Área/Habilitação: Técnico em Nutrição e Dietético                            N.º de HAE

ETEC SÃO MATEUS                                                                                     código: 227

Município: São Paulo

Nome do Coordenador(a): Luzia Rosana de Toledo Kulcsar           

 

Ensino Médio           X                                  Ensino Técnico X

 

Formação Acadêmica:. Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição pela FATEC, Pós-graduaçã
Padrões Gastronômicos (Anhembi-Morumbi), Gestão Econômica Estratégica e Financeira 
Brasileira), Gestão de Negócios em Alimentação (UNIGUAÇU), Graduação em Nutrição (
Técnico em Nutrição e Dieté�ca (Etec Getúlio Vargas).
 

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aula: Técnico em Nutrição e Dietética -  Componentes Curriculares: Técnica Dietética 1 e 2, Planejamento e Desenvolvim
Trabalho de Conclusão do Curso, Administração e Segurança Alimentação, Planejamento Alimentar, Tecnologia de Alimentos e Rotulagem
Nutricional.                                                                                                                

Número de professores coordenados: 24

Número de classes e alunos: 6



 

Período Manhã Tarde Noite TOTAL

Número de Classes 3 3 6

Número de Alunos 120 109 229

 

Número de Laboratórios e carga horária semanal de uso

Laboratório Quantidade
Carga horária semanal de uso

Manhã Tarde Noite
Técnica
Dietética 1 3 8 20

         

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO - 2018

TÍTULO DO PROJETO:

Redução da Evasão do Escolar – do Curso Técnico em Nutrição e Dietética

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

A evasão escolar x permanência do aluno na escola é um problema que afeta as
instituições escolares. Vários motivos podem levar a evasão escolar, desde motivos
pessoais, relacionamento interpessoal, desmotivação, desconhecimento do aluno sobre o
curso, entre outros. Conhecer os motivos da evasão escolar é de suma importância para
que sejam tomadas ações para sua redução. 

OBJETIVOS DO PROJETO:

Reduzir em 20% a Evasão Escolar nos módulos do Curso Técnico em Nutrição do período
do 1º e 2º semestre de 2018.
 

METAS DO PROJETO:

Ampliar a Divulgação sobre o Curso Técnico em Nutrição e Dietética
 
 

METODOLOGIA:

Acompanhar semanalmente a frequência dos alunos;
Diagnosticar os motivos dos alunos com baixa frequência, encaminhando-os, quando
necessário, para a Orientação Educacional;
Estimular a integração dos discentes através eventos realizados;

 
Implantar no planejamento atividades que estimulem o trabalho em grupo e ações
interdisciplinares por módulo;
Realizar visitas técnicas para que os discentes apliquem de forma prática os conceitos
teóricos adquiridos;
Rever e monitorar mensalmente a metodologia adotada pelos docentes conforme PTD;
Propiciar mais atividades práticas em sala de aula;
Firmar parcerias com entidades da área para desenvolvimento de trabalhos.

RESULTADOS ESPERADOS:

Reduzir a evasão;
Professores e alunos motivados
 
 



 
 

PLANO DE TRABALHO[1]

 

AS ATIVIDADES DEVEM SER PROGRAMADAS QUINZENALMENTE

Atividades

Período

 

1°. semestre

Período

 

2°. Semestre
 

Organizar o planejamento do trabalho docente Fevereiro Julho

Reunião de curso: coordenação e docentes Bimestralmente Bimestralmente

Apresentação dos cursos aos alunos ingressantes Fevereiro Julho

A�vidade de integração alunos veteranos e ingressantes Fevereiro Julho

Reunião com representantes discentes e Orientadora
Educacional Bimestralmente Bimestralmente

Par�cipar da elaboração do PPG Fevereiro a Julho Julho a dezembro

Análise dos Planos de Trabalho Docentes Fevereiro e Março
Agosto e
Setembro

Acompanhamento da frequência dos alunos ingressantes Fevereiro Julho e Agosto

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe Fevereiro a Julho Julho a dezembro

Atendimento das solicitações dos alunos Fevereiro a Julho Julho a dezembro

Prepara�vos para o primeiro conselho de classe: pré-
conselho. Abril, Junho,

Setembro e
Dezembro

Organização e Par�cipação do conselho de classe Abril e Junho
Setembro e
Dezembro

Organização da Reunião de Pais Fevereiro e Abril Julho e Setembro

Direcionamento e planejamento das a�vidades Semana
Paulo Freire Maio  
 

Organizar o planejamento do trabalho docente Fevereiro Julho

Reunião de curso: coordenação e docentes

Bimestralmente, a
par�r de

Fevereiro.
Bimestralmente, a

par�r de Julho

[1] O Plano de Trabalho é próprio de cada Projeto que o Coordenador participa.

Este plano de trabalho deve ser elaborado a partir de uma meta existente no PPP e que vá ao encontro as dificuldades/fragilidades do curso que irá coordenar.O plano de trabalho é um projeto que o coordenador irá desenvolver 
independente das suas atribuições.

Metas associadas:

-> Reduzir em 50% o índice de evasão escolar no 2º Módulo em Nutrição e Dietética no período noturno durante o 1º e 2º semestres de 2018.
-> Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.

Projeto: ‘’Mudanças nas práticas pedagógicas visando à redução de 50% na evasão escolar no curso Técnico Modular noturno 2º Nutrição e Dietética’’.

Responsável(eis): Cibelle Cardoso Messias

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

 

 

 

 

 

Etec 227  - ETEC São Mateus
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Carga Horária Semanal 2017

A - Horas-aula (em todas as UEs) 34

B - Horas A�vidade Específicas do Presente Projeto 31
C - Horas A�vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto). 0

D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a
quan�dade de aulas. (26)

Total Semanal: (A+B+C-D) 39

  
 

 

 

REQUISITOS

Titulação                      (       ) Graduação _____________________________________________________________

(  X  ) Licenciatura Plena/equivalente História _

(      ) Especialização __________________________________________________________

(      ) Mestrado ______________________________________________________________

(      ) Doutorado_____________________________________________________________

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

Tempo de experiência docente na Ins�tuição: _7_anos e _10__meses

Tempo de experiência em suporte pedagógico    6___anos e _9_  meses - anexar documentos comprobatórios
 

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

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

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

Nome do Docente Categoria Componente
Curricular

que irá
subs�tuir

Unidade
Escolar

Sede

Nº de
Aulas

Julio César Fe� A História São
Mateus

16

José Evandro Bonifácio de Sousa A Filosofia São
Mateus

10

     

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

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

Qual? ____________________________________________________

Local de trabalho: _________________________________     _________

Carga Horária Semanal:_______

Nome e Assinatura do Professor                                                                                              Nome e Assinatura do Diretor

Projeto de Gestão Pedagógica – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 Etec São Mateus               

 

 Professor: Cibelle Cardoso Messias

 
 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: ETIM Administração, ETIM Informá�ca para internet, ETIM Nutrição e Dieté�ca e ETIM de Segurança do Trabalho
– Componentes de História e Filosofia. 



    1. Número de professores por curso e período

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
Administração   14 14

Administração Integrado 6 15  21
Eletrônica   8 8

Informá�ca para Internet
integrado

7 10  17

Nutrição e Dieté�ca   12 12
Nutrição e Dieté�ca

integrado
12 20  32

Segurança do Trabalho   10 10
Segurança do Trabalho

integrado
10 16  26

    2. Coordenação de Curso

  Eixo/ Curso nº de HAE Horário
Manhã Tarde Noite

Administração 12 3 3 6
Informá�ca para Internet 9 4 5 -

Eletrônica 6  - 6
Nutrição e Dieté�ca 12 3 3 6

Segurança do Trabalho 12 3 3 6
Ensino Médio Integrado 12 6 6 -

    3. Auxiliares de Instrução Docente

Eixo/ Curso Quan�dade Horário
Manhã Tarde Noite

Informação e Comunição/
Informá�ca para Internet

01 - 14 às 19h30 20h30 às
23h00

     

    4. Número de classes e alunos

Período Manhã Tarde Noite Integral Total
Integrado - - - 12 12
Ensino Técnico
Modular

- - 11 - 11

    5. Número de Laboratórios

Laboratório Quan�dade
  

Informá�ca 3
Eletrônica 3

Redes 1
Técnica Dieté�ca 1

Ciências 1

  

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

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira  13h00 às

18h00
19h00 às

22h00
8

Terça-feira 9h00 às 12h00 13h00 às
18h00

 8

Quarta-feira  16h00 às
18h00

19h00 às
23h00

6

Quinta-feira  16h00 às
18h00

19h00 às
20h00

3

Sexta-feira 9h00 às 11h00  19h00 às
23h00

6

TOTAL 5 14 12 31

Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Adminis



Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

IDENTIFICAÇÃO

ETEC São Mateus___________________________________________________MUNICÍPIO:  São
Paulo

Professor (a) Responsável: Cibelle Cardoso Messias_________________________nº de HAE 31

 

Título do Projeto: ‘’Mudanças nas prá�cas pedagógicas visando à redução de 50% na evasão
escolar no curso Técnico Modular noturno 2º Nutrição e Dieté�ca’’. 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 

Os dados do índice de evasão na ETEC São Mateus no ano de 2017 nos cursos do período noturno
foram:

 

ADMINISTRAÇÃO
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

40

Entrada (2º sem 2017)

2º MÓDULO

34

% de perda compara�va

15

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

 

39

Entrada (2º sem 2017)

3º MODULO

36

% de perda compara�va

7,7

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

30

Saída (1º sem 2017)

3º módulo

% de perda compara�va

6,6



28
    

SEGURANÇA DO TRABALHO
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

40

Entrada (2º sem 2017)

2º MÓDULO

33

% de perda compara�va

17,5

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

40

Entrada (2º sem 2017)

3º MÓDULO

37

 

% de perda compara�va

7,5

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

34

Saída (3º MÓDULO)

33

% de perda compara�va

2,9
    

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

40

Entrada (2º módulo)

2º semestre 2017

39

% de perda compara�va

2,5

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

40

Entrada (3º Módulo)

2º semestre 2017

32

% de perda compara�va

20

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem 2017)

26

Saída (3º módulo)

25

% de perda compara�va

3,8

 

 

 

Com base na tabela acima verificamos a maior evasão no 2º módulo no Curso Técnico em Nutrição e
Dieté�ca, para aumentar a permanência dos alunos em 50% no ano de 2018, nestes cursos, do
período noturno, se faz necessário um trabalho focado no acompanhamento escolar e u�lização de
técnicas e estratégias diversificadas para facilitar a aprendizagem.

É importante ressaltar que a atuação do Coordenador Pedagógico vem a auxiliar os docentes no
desenvolvimento de metodologias diferenciadas de atendimento ao aluno, na elaboração do Plano
Plurianual de Gestão, facilitar o cumprimento dos currículos dos cursos; diagnos�car problemas de
ensino e aprendizagem e propor soluções; analisar indicadores de qualidade, evasão; efe�var e
acompanhar ações complementares de ensino que enriqueçam a formação dos discentes e promover
a capacitação con�nua docente.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Obje�vo Geral:

 

Reduzir em 50% considerando os índices de evasão escolar no 2º módulo do curso Técnico em
Nutrição e Dieté�ca

 

Obje�vo específico:

 

ü  Organizar junto às coordenações de cursos ações direcionadas aos docentes quanto à recepção
dos alunos ingressantes, aprendizagem baseada em projetos, instrumentos de avaliação e
metodologias de ensino diversificadas, recuperação con�nua, projetos integradores – TCC e
trabalhar lacunas de aprendizagem;   

ü  Auxiliar na promoção de parcerias com empresas e organização de visitas técnicas

ü  Trabalhar em parceria com o Orientador (a) Educacional, buscando as expecta�vas profissionais
dos discentes (feedback) relacionados aos cursos ministrados pela unidade escolar,
subsidiando o docente em sua prá�ca pedagógica e verificando as faltas discentes e suas
possíveis causas.

ü  Operacionalizar junto à Orientação educacional ciclos de palestras mo�vacionais voltadas à
empregabilidade na área bem como a integração dos ex-alunos com os novos incen�vando a
troca de experiências e a apresentação do profissional formado pela Etec inserido no mercado
de trabalho.  

ü  Organizar ações interdisciplinares, incluindo projetos integradores com o Trabalho de
Conclusão de Curso.

ü  Promover reuniões de curso entre os docentes e coordenação buscando socialização da ro�na
escolar e trocas de experiências e analisando os indicadores escolares.

 

C. META(S) DO PROJETO:



 

Reduzir em 50% o índice de evasão escolar no 2º Módulo em Nutrição e Dieté�ca no período
noturno durante o 1º e 2º semestres de 2018.

D. METODOLOGIA(S):

 

ü  Organizar junto às coordenações de cursos ações direcionadas aos docentes quanto à
recepção dos alunos ingressantes e as apresentações dos cursos com suas par�cularidades,
bem como promover em parceria com o Orientador (a) educacional ação de integração de
toda a comunidade escolar.    

ü  Propor aos docentes, em reunião, trabalhar com instrumentos de avaliação adequados e
metodologias de ensino diversificadas que auxiliem na aplicação de recuperações con�nuas.

ü  Auxiliar os docentes no desenvolvimento de avaliações por competência e recuperação
con�nua, bem como no diagnós�co inicial trabalhando as lacunas de aprendizagem nas
primeiras semanas dos semestres le�vos. 

ü  Nortear à realização dos registros acadêmicos focado nos registros de frequência dos
discentes, atuando em parceria com o Orientador (a) Educacional.

ü  Oferecer subsídios para o uso das novas tecnologias e aprimoramento do processo de ensino
aprendizagem incen�vando uma aprendizagem baseada em projetos e visível na aquisição
de habilidade e competências.

ü  Proporcionar estratégias de recuperação con�nua dos componentes curriculares. 

ü  Ar�cular ações em parceria com os coordenadores de curso de divulgação da
empregabilidade, do perfil do profissional de nível técnico, as vagas de estágios disponíveis
sensibilizando-os quanto às oportunidades que virão com o curso técnico.

ü  Auxiliar o ATA na promoção de parcerias com empresas da região.

ü  Trabalhar em parceria com o Orientador (a) Educacional buscando as expecta�vas
profissionais dos discentes e seu feedback, relacionados aos cursos ministrados pela unidade
escolar, subsidiando o docente em sua prá�ca pedagógica.

ü  Monitorar o desenvolvimento dos Programas de Progressão Parcial em parceria com a
orientar Educacional, bem como criar ações de diminuição do número de progressões,
incen�vando a aplicação das recuperações con�nuas. 

ü  Operacionalizar junto à Orientação educacional ciclos de palestras mo�vacionais voltadas à
empregabilidade na área bem como a integração dos ex-alunos com os novos incen�vando a
troca de experiências e a apresentação do profissional formado pela Etec inserido no
mercado de trabalho.  

ü  Organizar e promover em parceria com as coordenações de cursos visitas técnicas.

ü  Organizar ações interdisciplinares, incluindo projetos integradores com o Trabalho de
Conclusão de Curso.

ü  Promover reuniões de curso entre os docentes e coordenação buscando socialização da
ro�na escolar e trocas de experiências.

ü  Es�mular a organização docente para par�cipação dos alunos em eventos internos e
externos.

ü  Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes;

ü  Trabalhar em parceria com as coordenações de cursos na promoção de palestras com
profissionais da área.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Recepção de alunos ingressantes, junto com Coordenação de Curso e em
parceria com a Orientadora educacional, organizar a apresentação da
escola e junto aos coordenadores a apresentação dos cursos (aula
inaugural) esclarecendo os obje�vos do curso e sensibilizando com as
oportunidades que vem com a conclusão destes.

15/02/2018 -
28/02/2018

23/07/2018 -
03/08/2018

Auxílio, orientação na elaboração e preenchimento do Plano de Trabalho
Docente. Orientação para trabalhar nas primeiras semanas as lacunas de
aprendizagem e atenção quanto ao aprendizado do aluno, promovendo
avaliações adequadas e recuperação con�nua.

07/02/2018 –
16/02/2018

19/02/2018 –
02/03/2018

20/07/2018 –
03/08/2018

06/08/2018 -
20/08/2018

Auxiliar o ATA na promoção de parcerias com empresas da região 15/03/2018 –
31/03/2018

file:///C:/Users/cibele.cardoso/Downloads/Coordenador%20pedagogico%20-%202018%20-%205%20versao.doc#_ftn1


15/08/2018 –
31/08/2018

 

Promover recepção das turmas ingressantes  em parceria com a
orientadora educacional a fim de oferecer subsídios para os docentes das
lacunas de aprendizagem. Acompanhar faltas para orientar a Coordenação
para contatar alunos.

19/02/201 –
28/02/2018

23/07/2018 -
03/08/2018

Planejar junto às coordenações de cursos projetos interdisciplinares de
maneira a facilitar o desenvolvimento das competências dos discentes e
fomentar o interesse pelo curso escolhido assim como a realização de
visitas técnicas.

07/02/2018 -
23/02/2018

 20/07/2018 -
06/08/2017

Monitorar a aplicação dos Programas de Progressão Parcial 

15/02/2018 -
28/02/2018

 01/04/2018 –
15/04/2018

16/04/2018 –
30/04/2018

01/06/2018 –
15/06/2018

16/06/2018 –
30/06/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

15/09/2018 –
30/09/2018

01/11/2018 –
15/11/2018

16/11/2018 –
30/11/2018

Planejar os eventos escolares junto as Coordenações de Curso  e
Orientação Educacional (Semana Paulo Freire, Festa Junina, Show de
Talentos, Interclasses,  Feira Cultural (INTEC) 

09/04/2018 -
20/04/2018

10/05/2018 –
20/05/2018

04/06/2018 –
18/06/2018

23/07/2018 –
03/08/2018

10/09/2018 –
20/09/2018

 

 

Promover junto às coordenações de curso Visitas Técnicas aos alunos

01/03/2018 –
14/03/2018

07/05/2018 a
20/05/2018

02/08/2018 –
15/08/2018

16/10/2018 –
29/10/2018

Promover palestras com presença de profissionais da área e ex-alunos
voltadas à empregabilidade

01/03/2018
-15/03/2018

 01/08/2018 –
15/08/2018

Acompanhar e auxiliar o trabalho docente oferecendo melhorias no
processo de ensino aprendizagem.

06/02/2018-
15/02/2018

 16/02/2018 –
28/02/2018

01/03/2018-
15/03/2018

16/03/2018-
29/03/2018

20/07/2018 –
10/08/2018

13/08/2018-
31/08/2018

03/09/2018 –
14/09/2018



17/09/2018-
28/09/2018

03/10/2018 -
11/10/2018

17/10/2018 -
31/10/2018

01/11/2018 -
14/11/2018

21/11/2018 -
30/11/2018

 

Dialogo com as coordenações de curso sobre as novas tendências do
mercado de trabalho

16/03/2018 –
29/03/2018

16/08/2018 –
31/08/2018

Orientação aos docentes: Recuperação con�nua - Métodos e instrumentos
de avaliação.

15/03/2018 –
29/03/2018

15/05/2018 –
30/05/2018

15/08/2018 –
30/08/2018

16/10/2018 –
31/10/2018

 

 

Par�cipar dos Conselhos de Classe intermediários e finais.   

27/04/2018 -
05/05/2018

03/07/2018 –
11/07/2018

25/08/2018 –
30/08/2018

14/12/2018 –
20/12/2018

 

 

Elaborar e aplicar Plano de ação para desenvolvimento de competências
aos alunos que apresentaram rendimento insa�sfatório em parceria com a
Orientadora Educacional realizando integração alunos/direção.

 

16/04/2018 -
29/04/2018

02/05/2018 –
16/05/2018

30/07/2018 -
10/08/2018

15/08/2018 –
19/08/2018

01/10/2018 –
16/10/2018

17/10/2018 -
30/10/2018

Orientação aos docentes: Avaliação por Competências: desenvolvendo
habilidades e valores.

02/05/2018 -
15/05/2018

16/05/2018 -
30/05/2018

15/08/2018 –
19/08/2018

01/10/2018 –
16/10/2018

 

Organizar eventos internos e externos com a par�cipação dos discentes

01/03/2018-
16/03/2018

16/03/2018-
29/03/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

16/08/2018-
31/08/2018

03/09/2018 –
15/09/2018



Carga Horária Semanal 2018

A - Horas-aula. 34

B - Horas A�vidade Específicas do Presente Projeto 31
C - Horas A�vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto). 0

D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a 25

 
 

 

Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes 05/06/2018 a
20/06/2018

03/12/2018 a
14/12/2018

Analisar o preenchimento das fichas de desempenhos dos docentes,
elaborar relatório diagnós�co das turmas.

24/04/2018 –
27/04/2018

04/07/2018 -
09/07/2018

25/09/2018 -
28/09/2018

F. RESULTADOS ESPERADOS:

 

Redução de 50 % nos números de evasão do 2º Módulo em Nutrição e Dieté�ca.

 

Aumentar a interdisciplinaridade entre os componentes das habilitações através de projetos em
20%, tomando por base os registros de interdisciplinaridade do ano de 2017.

 

 

 

 

 

[1] período não superior a 15 dias

Metas associadas:

-> Ampliar em 50% a disponibilidade de equipamentos de multimídia em sala de aula, tomando por base dezembro de 2015
-> Atualização pedagógica de 25% dos docentes da U.E. ao ano com prazo de 3 anos, tomando por base dezembro de 2015

Projeto: A permanência discente, com foco no 2º módulo do curso Técnico em Nutrição e Dietética, e a qualidade no processo ensino-aprendizagem.

Responsável(eis): Margarete Moreno Grigalevicius

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2018

 

 

 

 

REQUISITOS

Titulação                      (     ) Graduação _____________________________________________________________

( X ) Licenciatura Plena/equivalente: Psicologia; Pedagogia e Filosofia____________________

(     ) Especialização __________________________________________________________

( X ) Mestrado: Psicologia da Educação___________________________________________

(     ) Doutorado_____________________________________________________________

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

Tempo de experiência docente na Ins�tuição: _8_ anos e _5_ meses

 
 

Qualificado no processo de (  X  ) 2015              (     ) Não Qualificado

Professor: Margarete Moreno Grigalevicius                                             Nº Matrícula: 42395                                                                  RG: 24.189.819-5                                
                                                            E-mail: margot30@uol.com.br

Etec (Código e nome da unidade): 227 – ETEC SÃO MATEUS

file:///C:/Users/cibele.cardoso/Downloads/Coordenador%20pedagogico%20-%202018%20-%205%20versao.doc#_ftnref1


quan�dade de aulas.
Total Semanal: (A+B+C-D) 40

  
 

 

 

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

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

Nome Categoria Nº de
Aulas

Daniel Ferreira Carvalho 2 (I) 5,0
Ana Paula Vicari 2 (I) 5,0
José Evandro Bonifácio de Souza 1 (I) 10,0
Adriana Pereira da Cruz 2 (I) 5,0

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

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

Qual? ____________________________________________________

Local de trabalho: _________________________________     _________

Carga Horária Semanal:_______

Nome e Assinatura do Professor                                                                                              Nome e Assinatura do Diretor de Serviç

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2018

 

 

 

 

 

 

     1. Número de classes e alunos

Período: Manhã Tarde Noite Integral Total
Número de Classes:   11 12 23
Número de Alunos:   440 480 920

     2. Coordenação de Curso/Turno

  Eixo/ Curso nº de HAE Horário
Manhã Tarde Noite

Administração 12 3 3 6
Informá�ca para internet 9 4 5  
Eletrônica 6   6
Nutrição e Dieté�ca 12 3 3 6
Segurança do Trabalho 12 3 3 6
Ensino Médio Integrado 12 6 6  

    3. Número de professores por curso e período

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
Administração   14 14
Administração Integrado 6 15  21
Informá�ca para internet 7 10  17

 Etec (código e nome da unidade) 227 – ETEC SÃO MATEUS

Professor: Margarete Moreno Grigalevicius

 
Eixo (s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Administração (Gestão de Pessoas I, II e III; É�ca e Cidadania Organizacional); Eventos (Gestão de Pessoas e É�ca
e Cidadania); Cozinha, Segurança do Trabalho, Nutrição e Guia de Turismo (É�ca e Cidadania Organizacional); Filosofia e Sociologia.



Eletrônica   8 8
Nutrição e Dieté�ca   12 12
Nutrição e Dieté�ca
Integrado

12 20  32

Segurança do Trabalho   10 10
Segurança do Trabalho
Integrado

10 16  26

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

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira 9h00 as 12h00 13h00 as

16h00
 6h

Terça-feira  17h00 as
18h00

18h00 as
23h00

6h

Quarta-feira  13h00 as
18h00

 5h

Quinta-feira  17h00 as
18h00

18h00 as
23h00

6h

Sexta-feira 9h00 as 12h00 13h00 as
18h00

 8h

TOTAL 6h 15h 10h 31h

Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Administra�vos                                                                Nome e Assinatura do Diretor                  

 

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2018

IDENTIFICAÇÃO

ETEC SÃO MATEUS______________________________________ MUNICÍPIO SÃO
PAULO_________________

 

Professor (a) Responsável: Margarete Moreno Grigalevicius____________________nº de HAE 31
horas_______

 

Título do Projeto: A permanência discente, com foco no 2º módulo do curso Técnico em Nutrição e
Dieté�ca, e a qualidade no processo ensino-aprendizagem.

 

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

 

Os dados do índice de evasão na Etec São Mateus, no ano de 2017 nos cursos do período noturno,
foram:

 

ADMINISTRAÇÃO
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

40

Entrada (2º sem
2017)

2º módulo

34

% de perda
compara�va

15%

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

39

Entrada (2º sem
2017)

3º módulo

   36

% de perda
compara�va

7,7%

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

30

Saída (2º sem 2017)

28

% de perda
compara�va

6,6%
    

SEGURANÇA DO TRABALHO
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

Entrada (2º sem
2017)

% de perda
compara�va



40 2º módulo

33

17,5%

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

40

Entrada (2º sem
2017)

3º módulo

   37

% de perda
compara�va

7,5%

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

34

Saída (2º sem 2017)

33

% de perda
compara�va

2,9%
    

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
1º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

40

Entrada (2º sem
2017)

2º módulo

39

% de perda
compara�va

2,5%

2º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

40

Entrada (2º sem
2017)

3º módulo

   32

% de perda
compara�va

20%

3º MÓDULO

(1º semestre 2017)

Entrada (1º sem
2017)

26

Saída (2º sem 2017)

25

% de perda
compara�va

3,8%

 

Com base na tabela acima, verificamos a maior evasão no 2º módulo do curso de Nutrição e
Dieté�ca.

Para aumentar a permanência dos alunos em 50% no ano de 2018, nos cursos de Nutrição e
Dieté�ca (2º módulo) do período noturno, se faz necessário um trabalho focado no
acompanhamento escolar e u�lização de técnicas e estratégias diversificadas para facilitar a
aprendizagem.

 

O Orientador Educacional será o mediador na preparação do aluno para interagir com a sociedade
de forma geral. Ele trabalha todos os aspectos do aluno: cogni�vo, �sico, psíquico e social. Isso o
auxiliará em sua inserção no mercado de trabalho e, também, em suas relações interpessoais com o
meio social.

 

É importante ressaltar que o orientador educacional, entre suas funções, torna-se o responsável por
mediar a relação professor-aluno e auxiliar o discente e docente, junto ao Coordenador Pedagógico,
nas dificuldades encontradas em sala de aula.

 

Dessa forma, o presente projeto vem contribuir com a conscien�zação do discente sobre a
importância de sua formação profissional, e para isso cria subsídios que favoreçam sua
aprendizagem e permanência escolar.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

OBJETIVO GERAL

 

Contribuir com técnicas e estratégias diversificadas que favoreçam a aprendizagem e redução de
50% da evasão do 2º módulo do curso técnico em Nutrição e Dieté�ca, da Etec São Mateus, no
período noturno.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Ø  Acolher os alunos ingressantes, integrando o aluno a ro�na escolar, esclarecendo os obje�vos
dos cursos, em busca da redução do índice de evasão;

Ø  Reunir com os discentes auxiliando nos fatores diversos que facilitem sua permanência escolar;
trabalhar as lacunas de aprendizagem; obter feedback sobre o andamento dos cursos,
integrar: aluno/aluno; aluno/professor; aluno/direção.

Ø  Par�cipar das reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências
e informações sobre os alunos; auxiliando o corpo docente, junto ao Coordenador Pedagógico,
no acompanhamento e compreensão do comportamento dos alunos e do processo de ensino-
aprendizagem, promovendo avaliações adequadas e recuperação;



Ø  Acompanhar a vida escolar do aluno, iden�ficando aqueles que apresentam dificuldades de
ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar e outras dificuldades, orientando os
alunos para que desenvolvam a�vidades de hábitos de estudos e/ou grupos de estudos;

Ø  Acompanhar o aluno e auxiliar nas dificuldades encontradas no desenvolvimento das
Progressões Parciais.

C. META(S) DO PROJETO:

 

Reduzir em 50% a evasão escolar da Etec São Mateus no 2º módulo do curso Técnico em Nutrição e
Dieté�ca, no período noturno no ano de 2018.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Ø  Levantar os dados esta�s�cos sobre as evasões u�lizando os controles do Sistema Acadêmico
e criar um plano para diminuição das mesmas, através de contato direto com alunos
desistentes;

Ø  Recepcionar os alunos na 1ª semana le�va, em aula inaugural esclarecendo os obje�vos dos
cursos;

Ø  Par�cipar das reuniões pedagógicas, de cursos e da equipe gestora, no intuito de fornecer ou
receber informações necessárias sobre os alunos;

Ø  Acompanhar semanalmente o índice de frequência escolar e atuar na prevenção das
ausências;

Ø  Colaborar, junto ao Coordenador Pedagógico, na elaboração e execução do PPG. O PPG
aponta os pontos fortes e fracos da Unidade Escolar, nesse sen�do fica mais fácil pensar em
soluções para os problemas relacionados à evasão dos alunos;

Ø  Criar técnicas e estratégias (grupos de estudo) que facilitem ao discente a organização do seu
material escolar e seu tempo de estudo, incen�vando a permanência escolar;

Ø  Sugerir em parceria com o Coordenador Pedagógico, a�vidades interdisciplinares aos
docentes e também a�vidades extraclasse que favoreçam essa integração entre os
componentes na aprendizagem;

Ø  Montar e monitorar grupos de estudo que auxiliem nas lacunas de aprendizagem e também
na criação do hábito de leitura;

Ø  Sensibilizar os discentes com relação aos direitos e deveres do cidadão, através de palestras
e/ou grupos de discussão, para assim buscar uma melhoria no relacionamento interpessoal;

Ø  Promover aos discentes palestras sobre temas que envolvem as dificuldades no
relacionamento interpessoal e palestras mo�vacionais voltadas a empregabilidade na área;

Ø  Atender individualmente e/ou em grupo os alunos para análise e reflexão dos problemas
encontrados em situação de classe, intervalos, pontualidade, relacionamento com os
colegas, professores e funcionários.

Ø  Auxiliar na promoção de mais visitas técnicas que incen�vem o auxílio da prá�ca profissional.

Ø  Convidar ex-alunos para trazerem suas experiências e vivências profissionais aos alunos da
Etec.

 

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Recepcionar os alunos na 1ª semana le�va, esclarecendo os obje�vos dos
cursos. Apresentar ao aluno o “Manual do Aluno” obje�vando a
integração com a escola

15/02/2018 -
28/02/2018

23/07/2018 -
03/08/2018

Par�cipar de reuniões com os coordenadores de curso para levantamento
da frequência dos alunos e entrar em contato com alunos faltantes

Auxiliar na promoção de mais visitas técnicas que incen�vem o auxílio da
prá�ca profissional

01/03/2018 –
15/03/2018

15/04/2018 –
30/04/2018
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01/08/2018 –
15/08/2018

15/09/2018 –
30/09/2018

Divulgar os manuais elaborados para que facilitem a organização do
material e melhor distribuição do tempo escolar dos alunos

15/02/2018 -
28/02/2018

 23/07/2018 -
03/08/2018

Avaliação do projeto de Orientação Educacional – verificação das metas e
monitoramento do índice de evasão.

15/02/2018 –
28/02/2018

16/04/2018-
30/04/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

01/10/2018-
15/10/2018

Organizar dados esta�s�cos referentes à frequência dos alunos e trabalhar
na evasão existente

 

15/02/2018 –
28/02/2018

01/03/2018 -
15/03/2018

01/04/2018 -
15/04/2018

01/05/2018 –
15/05/2018

01/06/2018 –
15/06/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

16/08/2018 -
31/08/2018

15/09/2018 –
30/09/2018

15/10/2018 –
30/10/2018

15/11/2018 –
30/11/2018

 

Reuniões com discentes para integração aluno/aluno e aluno/direção e
bate papos informais, mediando relações interpessoais e buscando
feedback sobre o andamento dos cursos

 15/02/2018 –
28/02/2018

16/04/2018-
30/04/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

01/10/2018-
15/10/2018

Reuniões pedagógicas, de cursos e da equipe gestora, no intuito de
fornecer ou receber informações necessárias sobre os alunos

 

15/02/2018 –
28/02/2018

01/03/2018-
15/03/2018

16/03/2018-
31/03/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

16/08/2018-
31/08/2018

01/09/2018 –
15/09/2018

10/09/2018-
30/09/2018

Reuniões com o Coordenador Pedagógico para elaborar a�vidades
interdisciplinares aos docentes e também a�vidades extraclasse que
favoreçam essa integração entre os componentes na aprendizagem

15/02/2018 –
28/02/2018

01/03/2018-
15/03/2018

16/03/2018-
31/03/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

16/08/2018-
31/08/2018



01/09/2018 –
15/09/2018

10/09/2018-
30/09/2018

Promover palestras sobre Bullying e Drogas Lícitas/Ilícitas

15/03/2018 -
30/03/2018

01/04/2018 -
15/04/2018

Colaborar, junto ao Coordenador Pedagógico, na elaboração e execução do
PPG

01/03/2018 -
15/03/2018

Promover palestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade, com ex
alunos e profissionais da área, sensibilizando os alunos quanto às
oportunidades que virão junto ao curso técnico

01/04/2018 -
15/04/2018

01/09/2018 -
14/09/2018

Auxilio discente: problemas de rendimento escolar e lacunas de
aprendizagem. Encontrar junto aos mesmos soluções para melhorias do
rendimento escolar, promovendo estratégias de recuperação con�nua

16/02/2018 –
29/02/2018

01/03/2018 -
15/03/2018

16/03/2018 -
31/03/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

16/08/2018 -
31/08/2018

01/09/2018 –
15/09/2018

10/09/2018 -
30/09/2018

Promover o evento interno “Show de Talentos”
01/10/2018 –
15/10/2018

Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais

15/02/2018 -
28/02/2018

 01/04/2018 –
15/04/2018

16/04/2018 –
30/04/2018

01/06/2018 –
15/06/2018

16/06/2018 –
30/06/2018

01/08/2018 –
15/08/2018

15/09/2018 –
30/09/2018

01/11/2018 –
15/11/2018

16/11/2018 –
30/11/2018

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

Almeja-se como resultado diminuição de 50% do índice de evasão na unidade escolar, do 2º módulo
do Curso Técnico em Nutrição e Dieté�ca, na Etec São Mateus, no período noturno.

 

 

 

[1] período não superior a 15 dias

Metas associadas:

Projeto: Projeto de Coordenação Administração

Responsável(eis): Adriano Natal Gomes

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:
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PLANO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA – 2018

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Área/Habilitação: Técnico em Administração                            N.º de HAE

ETEC: São Mateus                                                                             código: 227

Município: São Paulo

Nome do Coordenador(a): Adriano Natal Gomes

 

Ensino Médio: X                                             Ensino Técnico: X

 

Formação Acadêmica: Pós-Graduado em Gestão Escolar (FAB), Licenciatura em Administração (Fatec Lauro Gomes), Graduação em Administração de Empresas (UNICID).

 

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aula: Processos e Operações Contábeis, Gestão Empresarial, Custos e Operações Contábeis, Gestão Financeira e Econô
Técnicas Organizacionais.

Número de professores coordenados: 26

Número de classes e alunos: 6

 

Período Manhã Tarde Noite TOTAL

Número de Classes 3 3 6

Número de Alunos 120 108 228

 

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO – 2018

TÍTULO DO PROJETO:

Coordenação em Administração - Redução da Evasão do Escolar – 1º, 2º e 3º - modular do Curso
Técnico em Administração.

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Sendo a evasão escolar um aspecto importante a ser trabalhado pelas ins�tuições escolares e
sabendo que vários fatores podem levar a mesma, como mo�vos par�culares, desmo�vação do
aluno, falta de conhecimento prévio do aluno sobre o curso, relacionamento interpessoal, entre
outros. O presente projeto possui como foco principal a�vidades voltadas parta evasão, visto que a



mesma trata-se de uma ameaça às ins�tuições escolares e ações para combatê-la devem ser
constantemente tomadas.

Um aspecto importante a considerar para o desenvolvimento do Plano de Trabalho Docente é o
conhecimento do perfil dos discentes, a fim de adequar a metodologia e ferramentas a cada turma,
trabalhando como a adequação de tais prá�cas pode amenizar esse aspecto nega�vo e preocupante
da evasão. 

OBJETIVOS DO PROJETO:

Reduzir em 50% a Evasão Escolar nos módulos do Curso Técnico em Administração do período do 1º
e 2º semestre de 2018.
 
 
 
 
 

METAS DO PROJETO:

Reduzi em 50% os índices de perdas, escolares no Curso Técnico em Administração
Ampliar a Divulgação sobre o Curso Técnico em Administração
Realizar ampla divulgação bases curriculares da formação profissional e potencializar sua aplicação
para a�ngir todas as competências e habilidades previstas;
Manter um olhar atento no mercado profissional em busca de inovações e novas possibilidades de
empregabilidade; es�mular e colaborar para a realização de visitas e palestras técnicas e minicursos
com o obje�vo de es�mular o gosto pela profissão;
Elaborar horário com uma melhor distribuição dos componentes intercalando os Base Nacional
Comum e os da Formação Profissional;

Orientar os professores a elaborarem aulas mais dinâmicas e intera�vas que es�mulem a
par�cipação do aluno na construção do conhecimento;
Manter diálogo constante com os docentes e representantes de sala.

METODOLOGIA:

Acompanhar semanalmente a frequência dos alunos;
Diagnos�car os mo�vos dos alunos com baixa frequência, encaminhando-os, quando necessário,
para a Orientação Educacional;
Es�mular a integração dos alunos através da realização de projetos;
Desenvolver a�vidades em equipes com abordagens Inter e mul�disciplinares;
Fomentar visitas técnicas com intuito de proporcionar ao aluno uma vivência prá�ca do
conhecimento teórico;
Rever e monitorar mensalmente a metodologia adotada pelos docentes conforme PTD;
Propiciar mais a�vidades prá�cas em sala de aula;
Firmar parcerias com en�dades da área para desenvolvimento de trabalhos.

RESULTADOS ESPERADOS:

Reduzir a evasão;
Professores e alunos mo�vados
 
 



PLANO DE TRABALHO[1]

ATIVIDADES segundo a Portaria de Coordenação de Curso PERÍODOS1

 

Organizar o planejamento do trabalho docente e projetos Fevereiro e Julho

Reunião de curso: coordenação e docentes
Bimestralmente, a par�r de

Fevereiro.
Apresentação dos cursos aos alunos ingressantes Fevereiro e Julho
A�vidade de integração alunos veteranos, ingressantes e egressos. Fevereiro e Julho

Reunião com representantes discentes e Orientadora Educacional
Bimestralmente, a par�r de

Fevereiro.
Par�cipar da elaboração do PPG Fevereiro a dezembro

Análise dos Planos de Trabalho Docentes

Fevereiro, Março e Abril;

Agosto e Setembro

Acompanhamento da frequência dos alunos ingressantes
Fevereiro, Julho, Agosto e

Setembro
Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe Fevereiro a dezembro
Atendimento das solicitações dos alunos Fevereiro a dezembro

Prepara�vos para o primeiro conselho de classe: pré-conselho.
Abril, Junho, Setembro e

Dezembro

Organização e Par�cipação do conselho de classe
Abril, Junho, Setembro e

Dezembro

Organização da Reunião de Pais
Fevereiro, Abril, Julho e

Setembro
Direcionamento e planejamento das a�vidades Semana Paulo Freire Abril e Maio
Acompanhamento das a�vidades Semana Paulo Freire (a�vidades,
registros) Maio
Integrar Reuniões do Conselho de Escolar Maio
Planejamento das a�vidades para o próximo ano le�vo Dezembro

[1] O Plano de Trabalho é próprio de cada Projeto que o Coordenador participa.

Este plano de trabalho deve ser elaborado a partir de uma meta existente no PPP e que vá ao encontro as dificuldades/fragilidades do curso que irá coordenar.O plano de trabalho é um projeto que o coordenador irá desenvolver 
independente das suas atribuições.

Metas associadas:

-> Conhecer o perfil, as demandas e expectativas dos alunos da Etec São Mateus, impactando 100% dos ingressantes em um período de 4 anos.

Projeto: Projeto de Coordenação Eletrônica

Responsável(eis): Marcio Alexandre Pereira

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/01/2019

Descrição:

PLANO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA – 2018

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Área/Habilitação: Técnico em Eletrônica                                              N.º de HAE: 06
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ETEC SÃO MATEUS                                                                                     código: 227

Município: São Paulo

Nome do Coordenador(a): Márcio Alexandre Pereira         

 

Ensino Médio                                         Ensino Técnico X

Formação Acadêmica:

Tecnólogo em Automação Industrial

Formação Pedagógica de docentes para educação profissional em nível médio

Técnico em eletrotécnica

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aula: Técnico em Eletrônica.

Componentes Curriculares:

Eletricidade Básica, Desenho Técnico, Montagem de circuitos eletrônicos, Sistemas Microprocessados I, Sistemas de Automação I, Sistemas de comunicações

Número de professores coordenados: 7

Número de classes e alunos:

 

Período Manhã Tarde Noite TOTAL

Número de Classes   2 2

Número de Alunos   70 70

 

 

Número de Laboratórios e carga horária semanal de uso

Laboratório Quantidade
Carga horária semanal de uso

Manhã Tarde Noite
Eletricidade,
Eletrônica
Analógica,
Eletrônica
digital,
instalações
elétrica
residencial.

1     25

Máquinas
elétricas e
instalações
elétricas
industrial

1     25

CLP e Controle
de processos
industriais

1     25

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO - 2018

TÍTULO DO PROJETO:

Coordenação do curso técnico de eletrônica



JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O processo de ensino aprendizagem deve ocorrer de uma maneira planejada e organizada
viabilizando as ações docentes e discentes. Para tanto o Coordenador de Curso deve trabalhar
objetivando a realização das aulas de acordo com o Plano de Trabalho Docente, incentivando e
realizando atividades internas e externas que enriqueçam a experiência do aluno. O Coordenador
de Curso em Eletrônica precisa ainda motivar o aluno na continuidade do curso evitando assim a
evasão, principalmente por meio de atividades que explorem a vivência do mercado de trabalho.

OBJETIVOS DO PROJETO:

Assegurar a prática do Plano do Trabalho Docente de acordo com o planejado, de maneira que
esse seja concretizado motivando o aluno a permanecer no curso, concluindo-o com visão para a
prática.
 

METAS DO PROJETO:

REDUÇÃO DA  EVASÃO ESCOLAR

Devido às características diversas manifestadas pelos alunos matriculados no curso
Técnico de Eletrônica, tais como: baixa renda, idade e gênero, ocorre a evasão escolar com
base na principal justificativa “Dificuldades em conciliar trabalho e escola”. No entanto,
alguns pontos podem ser otimizados no curso para que o educando tenha maior motivação
para sua permanência e conclusão do curso.

 

Desta forma, planeja-se maior acompanhamento para a execução das aulas práticas
realizadas em laboratório, melhor aproveitamento dos recursos existentes na instituição e
realização de visitas técnicas vinculadas às bases pedagógicas.

 

O aluno necessita ainda conhecer melhor o curso, entender sobre suas ações no campo de
trabalho, possibilidades de estágio e de emprego na área, para que se motive quanto ao
término. Para tanto, é preciso que os docentes avaliem as dificuldades dos alunos por meio
de um diagnóstico inicial e que execute seu Plano de Trabalho Docente de acordo com o
resultado.

 

 

Portanto, as ações realizadas envolverão:

·         Diagnóstico no início do semestre, para a verificação dos conhecimentos prévios
dos alunos.

·         Solicitação aos professores de atividades diversas sistematizadas para a
recuperação contínua e assim, melhor rendimento dos discentes.

·         Acompanhamento das dificuldades e necessidades de aprendizagem, horário,
relacionamento entre colegas e entre professores para uma melhora do
relacionamento interpessoal.

·         Programação antecipada de visitas técnicas para ampliar a visão do aluno referente
aos conhecimentos teóricos.

 

Para estas ações sejam alcançadas, as mesmas serão compartilhadas com os docentes no
início do semestre letivo em reuniões de área nas quais poderá haver sugestões de
aprimoramento do presente Projeto.

 

Transmitidas às informações e aceitas as possíveis sugestões o trabalho pedagógico será
acompanhado pela coordenação de área e pedagógica objetivando a devida aplicação das
ações propostas.

 

O objetivo é em 2018 uma redução em 10% da evasão escolar do total de alunos
ingressantes no curso.

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS

O curso de Técnico em Eletrônica permite com meio de suas Bases Tecnológicas o
aprendizado dos conteúdos através de aulas práticas realizadas em ambientes específicos,
tais como os Laboratórios de Informática, Laboratório de Redes e Laboratório de Eletrônica.
Estes ambientes possuem componentes e equipamentos apropriados à obtenção de
experiências práticas para que o aluno possa compreender adequadamente os
conhecimentos teóricos.

 

No entanto, as aulas práticas podem ser mais bem aproveitadas se houver um
planejamento efetivo por parte do docente, com a utilização adequada dos equipamentos
disponíveis e maior envolvimento dos alunos.



 

Muitas vezes o aluno não caracteriza aulas realizadas no Laboratório de Informática, aulas
que envolvam cálculos entre outras, como práticas, sendo necessário, desta maneira, um
trabalho de compreensão de que prática se refere todo o momento no qual ele executa uma
ação previamente vista na teoria.

 

A maior valorização das aulas práticas poderá colaborar para a formação de profissionais
mais bem preparados; motivará o aluno ao comparecimento das aulas, reduzindo também,
assim, a evasão escolar; proporcionará um maior contato com equipamentos e
componentes não conhecidos pelos alunos e otimizará os ambientes já disponíveis ao
curso.

 

Para que as aulas práticas tornem-se um momento melhor aproveitado serão realizadas as
seguintes ações:

 

·         Solicitar aos professores que acrescentem em seus Planos de Trabalho Docente
detalhadamente as aulas práticas, as metodologias utilizadas, os ambientes,
componentes e equipamentos necessários.

·         Propor a realização de atividades (mesmo que simples) que envolvam mais de um
componente para que o aluno se habitue à interdisciplinaridade.

·         Elaboração de cronograma para a utilização dos espaços destinados às aulas
práticas.

·         Aquisição de materiais necessários à adequação dos Laboratórios.

·         Manutenção constante dos ambientes, a fim de preservar materiais e equipamentos.

·         Observação e supervisão do trabalho docente, objetivando o cumprimento do
planejamento e combinados realizados durante as reuniões de área.

·         Reuniões periódicas com os representantes de classe para o conhecimento por
parte da coordenação da visão do educando em relação às aulas práticas.

 

Componentes que exigem aulas práticas de acordo com o Plano de Curso (modelo 2014):

 

Módulo I:

·         Instalações Elétricas

·         Transformadores e Motores Elétricos

·         Desenho Técnico em Eletrônica

·         Montagem de Circuitos Eletrônicos I

 

 

Módulo II:

·         Aplicativos Informatizados

·         Acionamentos Elétricos

·         Montagem de Circuitos Eletrônicos II

 

 

Módulo III:

·         Sistemas de Automação I

·         Sistemas de Comunicações I

·         Metrologia

·         Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica

 

 

Módulo IV:

·         Redes de Comunicação

·         Sistemas Microprocessados II

·         Sistemas de Segurança Eletrônica

·         Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica
ELEVAR A VISIBILIDADE DO CURSO



O aluno muitas vezes ingressa ao curso sem o conhecimento das atividades desempenhadas pelo
profissional, o que resulta na desmotivação e/ou desistência gerando evasão.

 

Um trabalho de melhora na visibilidade do curso contribui tanto para o maior conhecimento dos
alunos a respeito da rotina do profissional de Segurança do Trabalho como também para o
marketing do curso a fim de aumentar a demanda para os próximos semestres.

 

O trabalho de reconhecimento das atividades do Técnico em Eletrônica deverá ocorrer
principalmente no primeiro módulo, envolvendo os alunos já em visitas técnicas e atividades
externas que possam exemplificar a rotina do profissional. Enquanto que as atividades de
divulgação do curso deverão envolver preferencialmente os alunos do terceiro módulo que possuem
maior vivência na escola para a divulgação do curso externamente.

 
 

METODOLOGIA:

Acompanhar a realização das aulas dadas para que estejam de acordo com o Plano de Trabalho
Docente.
Acompanhar a frequência dos alunos semanalmente objetivando evitar a evasão o quanto possível.
Promover experiências internas e externas que possibilitem ao aluno a vivência profissional, tais
como visitas técnicas e palestras.
Analisar e viabilizar, quando possível, as solicitações dos docentes e discentes.

RESULTADOS ESPERADOS:

Redução da evasão.
Participação dos alunos nas atividades extras internas e externas.
Melhor relacionamento alunos/alunos e alunos/professores.
Melhor rendimento escolar.

PLANO DE TRABALHO[1]

 

AS ATIVIDADES DEVEM SER PROGRAMADAS QUINZENALMENTE

Atividades

Período

 

1°. semestre

Período

 

2°. Semestre
Participar da elaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de Gestão (PPG);

 

01/02/2018

28/02/2018

16/07/2018

31/07/2018

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e
transferência, agrupamento de alunos, organização de
horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o
Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e
Apoio Educacional;

 

01/02/2018

28/02/2018

16/07/2018

31/07/2018

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de
reconsideração e recursos referentes aos resultados finais
de avaliação discente, de acordo com as Deliberações
expedidas pelo Conselho Estadual de Educação;

 

01/03/2018

20/03/2018

01/08/2018

18/08/2018

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução
dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), juntamente
com os professores encarregados da orientação dos alunos;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe;

 

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e
das reposições/substituições quando houver, no curso que
coordena, informando a Direção regularmente;

 

15/02/2018-28/02/2018

15/03/2018-30/03/2018

16/04/2018-30/04/2018

15/05/2018-31/05/2018

15/06/2018-30/06/2018

16/07/2018-31/07/2018

15/08/2018-31/08/2018

17/09/2018-28/09/2018

15/10/2018-31/10/2018

15/11/2018-30/11/2018
Orientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial, a partir das diretrizes
estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável
pela Orientação e Apoio Educacional;

15/06/2018

30/06/2018

01/12/2018

12/12/2018

file:///C:/Users/cibele.cardoso/Downloads/projeto%20coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20curso%20-%20Eletr%C3%B4nica%20-%202018.doc#_ftn1


 
Coordenar as atividades vinculadas ao estágio
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da
formação profissional;

 

Contínuo Contínuo

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover
cursos extracurriculares de curta duração, palestras e
visitas técnicas;

 

Agendamentos a
Planejar

Agendamentos a
Planejar

 

 Referências para a elaboração dos Planos de Trabalho do Coordenador de Área:

 

1.       Regimento Comum das ETEs

 

 

2.       Deliberação CEETEPS n. 01 - de 18/01/2006, do Conselho Deliberativo do CEETEPS.

 

 

3.       Metas do Plano Escolar – PPG /Banco de dados da unidade de ensino

 

 

[1] O Plano de Trabalho é próprio de cada Projeto que o Coordenador participa.

Este plano de trabalho deve ser elaborado a partir de uma meta existente no PPP e que vá ao encontro as dificuldades/fragilidades do curso que irá coordenar.O plano de trabalho é um projeto que o coordenador irá desenvolver 
independente das suas atribuições.

Metas associadas:

-> Incentivar e disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação impactando 100% dos alunos indiretamente e 25% diretamente por meio de grupos de estudo supervisionados

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Este Conselho, no uso de suas atribuições após análise e apreciação do Plano Plurianual de Gestão 2018/2020, delibera nos termos do artigo _ do inciso I e II do Regimento Comum d
Técnicas favoravelmente e aprova na íntegra o referido plano, estando de pleno acordo com a sua execução a partir do ano letivo de 2018.

São Paulo, 14 de março de 2018.

Participantes do Conselho de Escola

Comunidade Escolar

Roberto Alexandre Urtado - Diretor de Escola

Alexandra de Jesus Tadeu - Representante das diretorias de serviços e relações institucionais

Cibelle Cardoso Messias - Representante dos professores

Osvaldo Abenza Lopes Ascon - Representante dos servidores técnicos e administrativos

Suely Pietro Gil - Representante dos pais dos alunos

Valeria Cristina Gomes - Representante dos alunos

Wladimir Pasquarelli - Representante das instituições auxiliares

Comunidade Extraescola

Adriano Henrique Vilas Boas - Representante dos empresários vinculado a um dos cursos

Laerso Martim da Silva - Representante aluno egresso

Nivaldo Robson Pinto - Representante de instituição de ensino

Glaucia Moreira de Oliveira - Representante segmento interesse da escola
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