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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 1996, regulamenta 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 Regimento Comum das escolas Técnicas, 

e legitimando-se como um marco documental das ações educativas. 

 

1. Caracterização da escola 

 

A ETEC São Mateus vem construindo uma trajetória que se consolida ora nos 

indicadores, ora no contexto em que se encontra inserida, além de suas ações desenvolvidas.  

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 atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho‟‟. 

  Localizada em um bairro periférico da zona leste da capital paulista, próximo ao polo 

industrial em formação e ao complexo de serviços apresentados pelo Shopping Aricanduva se 

propaga por sua imponência predial que reintera o renome da instituição que participa. É 

permeado ainda por um terminal de ônibus municipal que se liga ao sistema metroviário e a 

outros municípios, além do crescente número de pequenos comércios e prestadores de 

serviços segundo escritório regional do SEBRAE/ SP.  

São Mateus conta com bairros com grande densidade demográficos e extensa área, 

por isso é dividido em subprefeituras para atender aos períodos e necessidades da população. 

A região de São Mateus é composta por 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 a população local, possui uma área de 1.500.000 m², considerado o segundo 

maior parque urbano da cidade com uma imensa reserva de Mata Atlântica.   



 
 

O SESC Itaquera também fronteiriço com bairro é uma opção de lazer de grande valia 

na região, porém não é incomum ver praças com playgrounds infantis e equipamento da 

longevidade em estrutura de parques lineares.   

O bairro possui grupos comunitários, uma Associação do bairro e um clube esportivo 

de futebol amador. Um grande complexo de comércio popular diversificado, como por exemplo, 

a Avenida Mateo Bei.      

            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 

num total de 12, os 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 escolar 

A Escola Técnica Estadual de São Mateus completa sete 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 do bairro, além de 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 subsidiando o ingresso 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, com duração de 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, dividido em três módulos semestrais nas habilitações 

Administração, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho e Eletrônica, neste último em 

quatro módulos semestrais a escola oferece o período noturno.    

  

A escola comprometida com o desenvolvimento das competências, habilidades, e valores 

tende em suas atividades instrumentalizar vivências de desafios cotidianos focados na 

formação profissional e cidadã do 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 profissional.  



 
 

 

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 

20 anos, provindos à maioria de escolas públicas da região. 

 

 

 

Quanto às questões sócio econômicas os responsáveis responderão pesquisa e visualizam-se 

percentuais diversos, transformando a ETEC 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 das escolas públicas da região, 

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 escolar, sexo, faixa 

etária, escolaridade público, raça, afro descendência.  

número de pessoas na residência; residentes em são Paulo e nas cidades próximas.  

 



 
 

 

  

 

  

  

 



 
 

 

 

Após análise o perfil geral dos alunos da Etec São Mateus apresentam um cenário de 

pluralidade cultural e econômica. 

1.4 Corpo docente da ETEC São Mateus 

 

Os 66 professores da ETEC São Mateus possuem diversas formações, sendo eles 

licenciados, graduados, pós-graduados e mestres.   

Trata-se de engenheiros, administradores, bacharéis em Direito, 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 técnicas específicas ou focadas na prática educacional.  No ano de 2017 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 continuação de seus estudos além da certificação de 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 soluções, pensa estrategicamente, introduz modificações no processo 

produtivo, atua preventivamente, transferi e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes 

graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; Refleti e 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: Noite  

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 higiênico - sanitárias e 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 porcionamento, transporte e 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. 

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho – Profª Coordenadora Ana Cássia Sanches 

Vilela: 

- Formas profissionais que analisam tecnicamente as condições ambientais de trabalho 

mensuram os impactos econômicos e desenvolvem sistema de gestão, participam de reforma e 

elaboração de normas regulamentadoras. Planeja a política de segurança do trabalho. 

Diagnostica condições da área. Compara a situação atual da legislação. Duração do Curso: III 

módulos.   

Ensino Técnico em Eletrônica - Profª Coordenadora Luciana Pereira - O profissional 

executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza 

medições e testes com equipamentos eletrônicos, executa procedimentos na gestão da 

produção de equipamentos eletrônicos. Duração do Curso: IV módulos. 

Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio-Coordenadores: Profª. 

Luciana Pereira e Profº Adriano Natal Gomes. - O discente do curso técnico em 

administração integrado ao Ensino Médio articula os conhecimentos 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 produção e materiais, 

recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos 

processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas 

empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e 

higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. 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 Coordenadores: Profª. 

Luciana Pereira / Profº. José Roberto Lima – O discente do curso técnico em Informática 

para Internet integrado ao ensino médio articula os conhecimentos previstos 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 

das linguagens de 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 informações desejadas. 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 preocupando-se com 

a 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 desenvolvimento 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. Utiliza categorias e 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 publicitário, comerciais e/ou administrativos. 

Período: Integral.  

 Ensino Técico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio -  Coordenadoras: 

Profª. Luciana Pereira / 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 acompanhamento e 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 culinários de preparo 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 indústrias de alimentos 

e 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 pacientes e aplica 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 educação alimentar. 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 Coordenadoras: 

Profª. Luciana Pereira / Profª. Ana Cássia Sanches Vilela - O discente do curso Técnico em 

Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio articula os conhecimentos previstos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico atuando em ações 

preventivas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, 

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 educativas na área 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 programas de prevenção 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 cada componente curricular nas três séries do Ensino Técnico Integrado. 

  

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 e permanência na 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 políticas públicas que oferecem 

percentual de inclusão a alunos cotistas.  



 
 

Um principio 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 imprescindível da 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 temporal pode ocasionar 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 participação dos 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 um contexto social 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 socioeconômica e 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, garantindo-lhe o direito ao 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 

nacionais, reconhece a 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 conceituais sobre 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 

experiências conscientes de 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 projetado pelo perfil comparativo com outras redes de ensino, ora pela 

estruturação de aulas com fundamentações metodológicas diferenciadas, sendo assim faz 

necessário viabilizar o entendimento da Avaliação das competências e 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 planos de cursos e 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 aprendizagem focados no 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  

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 auxiliar nas alternâncias 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 

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


 
 

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 120 

No decorrer do ano/ semestre letivo, as dificuldades detectadas virão acompanhadas de 

diagnósticos e este serão documentado pela Deliberação 120. O docente responsável pelo 

preenchimento documental apresentarão 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 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 ano letivo.  

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 específicas e é composta 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 instrumentos de avaliação diferenciados visando à diminuição das lacunas de aprendizagem.    

  

2.6 Programa de Progressão Parcial  

O programa de progressão parcial, sob a responsabilidade do Orientador Educacional, e em 

parceria com o docente responsável pelo componente curricular é um diferencial ofertado pela 

instituição por proporcionar ao discente um subsídio de desenvolvimento de competências não 

alcançadas durante o curso. 

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 efetivação dos registros.   

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 plano de atividades e 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 do docente e a 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 professor responsável, 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 bibliográficas e contato 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 mediante orientação, 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 Médio e Técnico - 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 recuperação aos alunos 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 formação teórica, Schön (2000). 

 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 prática 

profissional 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 ampliar o campo de 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 orientação do trabalho 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, discutem resultados e constroem produtos educacionais. Os 

Trabalhos de Conclusão de Curso na Etec São Mateus deverão contemplar: autenticidade, 

rigor acadêmico, aprendizagem aplicada, exploração ativa e contextualização; 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 deverá considerar, 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 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 grupos de discentes envolvidos com a atividade, no formato banca ou 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 no componente de Ética e Cidadania Organizacional em situações 

ambientais, sociais ou técnicas.  

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 Curso. O estágio é considerado uma atividade adicional à formação acadêmico-

profissional do aluno, realizado por livre escolha, sempre com a aprovação e acompanhamento 

dos coordenadores de curso, orientação educacional, 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 secretaria acadêmica é 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 encaminhados a 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 estreitamento das causas da possível desistência.  

A equipe de coordenação, somado a orientação educacional alinham práticas de verificação e 

orientação aos docentes, de modo que o direcionamento qualitativo das aulas aconteçam 

oferecendo 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 aprendizagem e 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 discentes e a toda 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 

ensino-aprendizagem, estabelecendo relações interpessoais. Auxilia no processo de formação 

do professor, pois desenvolve certas habilidades capazes de lidar com as diferenças, tendo 

como objetivo ajudar efetivamente na construção de uma 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 docente, discentes, comunidades e direção. 

Agindo dessa forma, ele estará promovendo um ambiente democrático e participativo em que a 

comunidade escolar terá liberdade para produzir conhecimento, a mudanças atitudinais, 

procedimentais e conceituais nos 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 apoio aos discentes, 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 e todas as outras 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 diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos 

recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos mantidos pelas ETECs. 

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 críticas e usuários 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 terá objetivo traçar 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 interdisciplinares 100% dos professores de nossa unidade organizaram ações 

interdisciplinares e trans disciplinares para o atendimento a uma demanda de estruturação e 

validade dos conceitos apreendidos no curso técnico.  É importante salientar que o 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 um produto final, 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 viabilidade das propostas apresentadas pelos alunos, docentes e 

coordenações. Como ferramenta de legitimidade desta observância uma planilha no onedrive é 

mantida e acompanhada pelo grupo de coordenação direção, além da realização de reuniões 

quinzenais com a equipe de gestão da escola proporcionando uma maior interação entre os 

membros da comunidade escolar.     

 


