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Apresentamos neste documento o Plano Plurianual de Gestão daEscola Técnica Estadual SãoApresentamos neste documento o Plano Plurianual de Gestão daEscola Técnica Estadual São
Mateusque leva em conta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, a ConstituiçãoMateusque leva em conta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, a Constituição
Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Orientações e Deliberações do Centro PaulaBrasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Orientações e Deliberações do Centro Paula
Souza. Fomentado pela coletividade o presente projeto é resultado da interação da comunidadeSouza. Fomentado pela coletividade o presente projeto é resultado da interação da comunidade
escolar ao refletir sua realidade, reorganizar e prever ações de curto, médio e longo prazo. Iniciadosescolar ao refletir sua realidade, reorganizar e prever ações de curto, médio e longo prazo. Iniciados
os trabalhos na finalização do ano letivo de 2021com a participação dos segmentos escolaresos trabalhos na finalização do ano letivo de 2021com a participação dos segmentos escolares
discutiram-seas oportunidades, dificuldadese propostas para os próximos cinco anos. Oplano quediscutiram-seas oportunidades, dificuldadese propostas para os próximos cinco anos. Oplano que
aqui se apresentaatendeas demandas escolares e consolidaas discussões realizadas por todaaqui se apresentaatendeas demandas escolares e consolidaas discussões realizadas por toda
comunidade,além de oferecerinspirações ao Projeto Político Pedagógico da ETEC São Mateus.comunidade,além de oferecerinspirações ao Projeto Político Pedagógico da ETEC São Mateus.
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A Escola Técnica Estadual de São Mateus é uma aspiração da comunidade local, com o objetivo deA Escola Técnica Estadual de São Mateus é uma aspiração da comunidade local, com o objetivo de
aproximar o morador, do mercado de trabalho com formação de qualidade e gratuita. Dessaaproximar o morador, do mercado de trabalho com formação de qualidade e gratuita. Dessa
aspiração viu surgir em um campo de futebol de várzea, sob propriedade da prefeitura de São Pauloaspiração viu surgir em um campo de futebol de várzea, sob propriedade da prefeitura de São Paulo
um projeto de educação para a região, assim de meados de março de 2009 até janeiro de 2010um projeto de educação para a região, assim de meados de março de 2009 até janeiro de 2010
nasceu de forma imponente uma construção as margens da Avenida Aricanduva, com pinturanasceu de forma imponente uma construção as margens da Avenida Aricanduva, com pintura
amarela, tomava corpo um local de projeção de sonhos para uma comunidade do extremo leste daamarela, tomava corpo um local de projeção de sonhos para uma comunidade do extremo leste da
capital paulista. Localizada próximo ao Parque do Carmo e o maior complexo de shopping dacapital paulista. Localizada próximo ao Parque do Carmo e o maior complexo de shopping da
América latina, com 8 cursos alteraria a história da região em sua oferta de formação profissional. AAmérica latina, com 8 cursos alteraria a história da região em sua oferta de formação profissional. A
comunidade local saudava assim a ETEC São Mateus, como uma oportunidade de empregabilidadecomunidade local saudava assim a ETEC São Mateus, como uma oportunidade de empregabilidade
efetiva a aqueles que ainda em formação almejam uma entrada no mercado de trabalho, quantoefetiva a aqueles que ainda em formação almejam uma entrada no mercado de trabalho, quanto
para aqueles que já inseridos no mercado trabalho buscam oportunidades mais rentáveis epara aqueles que já inseridos no mercado trabalho buscam oportunidades mais rentáveis e
significantes. A pluralidade de histórias, em fevereiro de 2010 projetava uma trajetória para asignificantes. A pluralidade de histórias, em fevereiro de 2010 projetava uma trajetória para a
recente unidade do Centro Paula Souza no bairro de São Mateus. Atendendo a uma região estendida,recente unidade do Centro Paula Souza no bairro de São Mateus. Atendendo a uma região estendida,
pela facilidade de acesso, confundida muitas vezes com a ETEC Aricanduva (nome da avenida quepela facilidade de acesso, confundida muitas vezes com a ETEC Aricanduva (nome da avenida que
margeia a escola), atende além do maior distrito da cidade de São Paulo: São Mateus, Itaquera,margeia a escola), atende além do maior distrito da cidade de São Paulo: São Mateus, Itaquera,
Parque do Carmo, Vila Formosa, Tatuapé e alunos provindos do Grande ABC, além de registros deParque do Carmo, Vila Formosa, Tatuapé e alunos provindos do Grande ABC, além de registros de
matrículas de moradores de Suzano, Mauá e Diadema possibilitados pelo seu acesso rápido aomatrículas de moradores de Suzano, Mauá e Diadema possibilitados pelo seu acesso rápido ao
sistema de Trens e Metrôs da Capital, por duas avenidas de extrema importância: Av. Aricanduva e asistema de Trens e Metrôs da Capital, por duas avenidas de extrema importância: Av. Aricanduva e a
Av. Rio das Pedras, além do acesso a dois terminais de ônibus: Vila Carrão e São Mateus, inclusiveAv. Rio das Pedras, além do acesso a dois terminais de ônibus: Vila Carrão e São Mateus, inclusive
com atendimento intermunicipal. A escola possui cerca de 8.000 m² de terreno e próximo de 5.000com atendimento intermunicipal. A escola possui cerca de 8.000 m² de terreno e próximo de 5.000
m² de área construída em quatro pavimentos distribuindo-se em secretaria, salas de aulas,m² de área construída em quatro pavimentos distribuindo-se em secretaria, salas de aulas,
laboratórios, cantina, refeitório, biblioteca e pátio externo e interno com área de convivêncialaboratórios, cantina, refeitório, biblioteca e pátio externo e interno com área de convivência
coberta, copa para os funcionários, quadro poliesportiva, guarita para vigilância e vestiário para oscoberta, copa para os funcionários, quadro poliesportiva, guarita para vigilância e vestiário para os
funcionários terceirizados. O valor do investimento do Governo do Estado no imóvel e em mobiliáriofuncionários terceirizados. 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 Educaçãoe equipamentos foi de cerca de R$ 8,4 milhões, integrando o Plano de Expansão para a Educação
Profissional. A abertura do ano letivo de 2010 trazia como novidade o início das atividades da EtecProfissional. A abertura do ano letivo de 2010 trazia como novidade o início das atividades da Etec
São Mateus, esperada pelas manchetes do Jornal Debate São Paulo - edição agosto/setembro deSão Mateus, esperada pelas manchetes do Jornal Debate São Paulo - edição agosto/setembro de
2009 e pela Gazeta São Mateus - 2ª quinzena de setembro de 2009, página 8 que apresentava “A2009 e pela Gazeta São Mateus - 2ª quinzena de setembro de 2009, página 8 que apresentava “A
Escola Técnica Estadual São Mateus - parceria entre Governo Municipal e Governo Estadual temEscola Técnica Estadual São Mateus - parceria entre Governo Municipal e Governo Estadual tem
previsão de implantação para o início de 2010”. Implantação viabilizada pelo programa de expansãoprevisão de implantação para o início de 2010”. Implantação viabilizada pelo programa de expansão
das Escolas Técnicas de Centro Paula Souza (2008-2012), fez surgir em um terreno localizado na Ruadas Escolas Técnicas de Centro Paula Souza (2008-2012), fez surgir em um terreno localizado na Rua
Soledade de Minas, nº 87, pós-doação da prefeitura de São Paulo, um canteiro de obras que emSoledade de Minas, nº 87, pós-doação da prefeitura de São Paulo, um canteiro de obras que em
quatros pavimentos se transformou na ETEC São Mateus (administrada pelo Centro Paula Souza),quatros pavimentos se transformou na ETEC São Mateus (administrada pelo Centro Paula Souza),
com capacidade para atender 1.200 alunos. Sobre a história do bairro que compartilha o nome comcom capacidade para atender 1.200 alunos. Sobre a história do bairro que compartilha o nome com
a escola, São Mateus, localizado no extremo da zona leste de São Paulo, com dados demográficos dea escola, São Mateus, localizado no extremo da zona leste de São Paulo, com dados demográficos de
(2010) com 426.794 habitantes, com uma Área de 45,80 (Km²) e com uma Densidade Demográfica(2010) com 426.794 habitantes, com uma Área de 45,80 (Km²) e com uma Densidade Demográfica
de 9.319 (Hab/Km²), remonta o séc. XIX, mas precisamente, o ano de 1842, época em que umade 9.319 (Hab/Km²), remonta o séc. XIX, mas precisamente, o ano de 1842, época em que uma
grande fazenda dedicada a criação de cavalos, carneiros e bois de propriedade de Sr. João Franciscogrande fazenda dedicada a criação de cavalos, carneiros e bois de propriedade de Sr. João Francisco
Rocha assistiu seu primeiro povoamento. Aproximadamente cem anos depois, a fazenda foiRocha assistiu seu primeiro povoamento. Aproximadamente cem anos depois, a fazenda foi
adquirida por Antônio Cardoso de Siqueira que optou por dividi-la em cinco glebas. Em 1946,adquirida por Antônio Cardoso de Siqueira que optou por dividi-la em cinco glebas. Em 1946,
resultado da compra de uma gleba pela família Bei, nascia à fazenda São Mateus. Dois anos maisresultado da compra de uma gleba pela família Bei, nascia à fazenda São Mateus. Dois anos mais
tarde a fazenda foi loteada com sucesso, resultando desta iniciativa o bairro de São Mateus, nestetarde a fazenda foi loteada com sucesso, resultando desta iniciativa o bairro de São Mateus, neste
ano, no dia 8 de dezembro foi celebrada uma missa de ação de graças, pelo bispo local, e nomeadaano, no dia 8 de dezembro foi celebrada uma missa de ação de graças, pelo bispo local, e nomeada
a Cidade de São Mateus, homenagem ao Santo de devoção do patriarca da família Bei, Mateo Bei, oa Cidade de São Mateus, homenagem ao Santo de devoção do patriarca da família Bei, Mateo Bei, o
termo cidade foi empregado na esperança da família em transformar o bairro em uma grandetermo cidade foi empregado na esperança da família em transformar o bairro em uma grande
cidade, o que nunca ocorreu. Cabe lembrar que Mateo Bei foi um lutador incansável que se dedicoucidade, o que nunca ocorreu. Cabe lembrar que Mateo Bei foi um lutador incansável que se dedicou
à formação cultural e socioeconômica de São Mateus, o que lhe rendeu nomear a principal avenidaà formação cultural e socioeconômica de São Mateus, o que lhe rendeu nomear a principal avenida
do bairro. A família empreendedora Bei, aumentou os limites da gleba formando nos anos 50 umdo bairro. A família empreendedora Bei, aumentou os limites da gleba formando nos anos 50 um
verdadeiro bairro-cidade (devido sua extensão). Os anos seguintes marcaram a expansão do bairroverdadeiro bairro-cidade (devido sua extensão). Os anos seguintes marcaram a expansão do bairro
que com pluralidade cultural, religiosa, econômica e social viram nascer o primeiro ponto comercialque com pluralidade cultural, religiosa, econômica e social viram nascer o primeiro ponto comercial
(Empório do Eustáquio e o Empório Maninho), o que resultou na valorização dos lotes. Para(Empório do Eustáquio e o Empório Maninho), o que resultou na valorização dos lotes. Para
incentivar os novos proprietários a Família Bei oferecia 500 telhas e dois mil tijolos que através deincentivar os novos proprietários a Família Bei oferecia 500 telhas e dois mil tijolos que através de
mutirões levantavam suas casas. A grande dificuldade trazida pela distância do centro da cidade, foimutirões levantavam suas casas. A grande dificuldade trazida pela distância do centro da cidade, foi
diminuída em 1952, ano em que a primeira linha de ônibus coletivo passou a funcionar (através dadiminuída em 1952, ano em que a primeira linha de ônibus coletivo passou a funcionar (através da
Empresa Cometa) indo até a Avenida Sapopemba. Os anos 1950 foram marcados pela luta pelaEmpresa Cometa) indo até a Avenida Sapopemba. Os anos 1950 foram marcados pela luta pela
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implantação de asfalto, redes de água e esgoto, iluminação pública e outros serviços, comoimplantação de asfalto, redes de água e esgoto, iluminação pública e outros serviços, como
delegacias e agência dos Correios. A construção de uma escola para São Mateus foi uma luta árduadelegacias e agência dos Correios. A construção de uma escola para São Mateus foi uma luta árdua
dos moradores, mas em 1955, a Secretaria da Educação e Cultura construiu um galpão de madeirados moradores, mas em 1955, a Secretaria da Educação e Cultura construiu um galpão de madeira
que abrigaria a primeira escola de São Mateus. O bairro de São Mateus, com seu histórico de lutas,que abrigaria a primeira escola de São Mateus. O bairro de São Mateus, com seu histórico de lutas,
oferece aos seus moradores uma perspectiva de desenvolvimento, assistiu a chegada, de bancos, ooferece aos seus moradores uma perspectiva de desenvolvimento, assistiu a chegada, de bancos, o
desenvolvimento do comércio, o surgimento de um pequeno polo industrial e em 2000 assistiu adesenvolvimento do comércio, o surgimento de um pequeno polo industrial e em 2000 assistiu a
implantação do Cartório de Registro Civil, mais uma conquista importante. Neste contexto, aimplantação do Cartório de Registro Civil, mais uma conquista importante. Neste contexto, a
chegada da ETEC São Mateus em 2010 oferece aos moradores, melhores condições de vida, com achegada da ETEC São Mateus em 2010 oferece aos moradores, melhores condições de vida, com a
oferta da educação profissional e especialização técnica para o fomento de seu desenvolvimento.oferta da educação profissional e especialização técnica para o fomento de seu desenvolvimento.
Clipping de 14 de maio de 2010 - O governador Alberto Goldman entregou oficialmente quarta-feira,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 capital. A12 de maio de 2010, a Escola Técnica Estadual (Etec) São Mateus, na zona leste da capital. A
unidade iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, com Ensino Médio e seis cursosunidade iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, com Ensino Médio e seis cursos
técnicos: Administração, Eletrônica, Informática, Informática para Internet, Nutrição e Dietética, etécnicos: Administração, Eletrônica, Informática, Informática para Internet, Nutrição e Dietética, e
Segurança do Trabalho. No ano seguinte, 2011, a Etec São Mateus figurou no site do Centro PaulaSegurança do Trabalho. No ano seguinte, 2011, a Etec São Mateus figurou no site do Centro Paula
Souza devido à alta demanda de seus cursos perante a coletividade da região, além de ser alvo deSouza devido à alta demanda de seus cursos perante a coletividade da região, além de ser alvo de
matérias dos jornais do bairro por algumas oportunidades. O segundo ano da ETEC São Mateusmatérias dos jornais do bairro por algumas oportunidades. O segundo ano da ETEC São Mateus
apresentava novos cenários para região e começava a aproximá-la da comunidade extra escolar,apresentava novos cenários para região e começava a aproximá-la da comunidade extra escolar,
abrindo suas portas a ela, no intuito de aproximar-se do bairro que a acolhia com tanta credibilidade.abrindo suas portas a ela, no intuito de aproximar-se do bairro que a acolhia com tanta credibilidade.
Os eventos Festa Junina e Casa Aberta (dedicada ao Educador Paulo Freire), sanava a curiosidade daOs eventos Festa Junina e Casa Aberta (dedicada ao Educador Paulo Freire), sanava a curiosidade da
comunidade que vira o prédio nascer em um terreno que outrora era utilizado como campo paracomunidade que vira o prédio nascer em um terreno que outrora era utilizado como campo para
futebol de várzea. As atividades escolares começaram a estruturar-se e no segundo ano defutebol de várzea. As atividades escolares começaram a estruturar-se e no segundo ano de
atividades a ETEC já havia realizado simulações de Abandono de Prédio e estruturado o mapa deatividades a ETEC já havia realizado simulações de Abandono de Prédio e estruturado o mapa de
risco. Aproximou-se da ETEC de Cidades Tiradentes e ETEC Martin Luther King para orisco. Aproximou-se da ETEC de Cidades Tiradentes e ETEC Martin Luther King para o
desenvolvimento do mapa de riscos destas e simulações de plano de abandono, estruturando seusdesenvolvimento do mapa de riscos destas e simulações de plano de abandono, estruturando seus
objetivos de aproximar-se da comunidade. Com participações em programas de Televisão como, porobjetivos de aproximar-se da comunidade. Com participações em programas de Televisão como, por
exemplo, O Inglês com Música da TV Cultura, em três oportunidades em que vitoriosos, os alunos doexemplo, O Inglês com Música da TV Cultura, em três oportunidades em que vitoriosos, os alunos do
então ensino médio, voltaram orgulhosos por fazerem parte de um projeto inicial de sucesso.então ensino médio, voltaram orgulhosos por fazerem parte de um projeto inicial de sucesso.
Integramos os programas do Centro Paula Souza e enviamos pela primeira vez um aluno, do bairroIntegramos os programas do Centro Paula Souza e enviamos pela primeira vez um aluno, do bairro
de São Mateus, da periferia da capital paulista a um intercâmbio Cultural Brasil – Estados Unidos,de São Mateus, da periferia da capital paulista a um intercâmbio Cultural Brasil – Estados Unidos,
custeado pela instituição que administra as ETECs. Este ano ficou marcado ainda, pela formatura doscusteado pela instituição que administra as ETECs. Este ano ficou marcado ainda, pela formatura dos
primeiros alunos do Curso Técnico Modular e por honradas participações dos alunos do Ensino Médioprimeiros alunos do Curso Técnico Modular e por honradas participações dos alunos do Ensino Médio
em diversas Olimpíadas, além da Maratona Minipa, para o curso Técnico em Eletrônica. Além daem diversas Olimpíadas, além da Maratona Minipa, para o curso Técnico em Eletrônica. Além da
participação na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, com três projetos de destaque, sendo umparticipação na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, com três projetos de destaque, sendo um
deles estudando as ‘‘ perspectivas e realidades do impacto da implantação da ETEC de São Mateusdeles estudando as ‘‘ perspectivas e realidades do impacto da implantação da ETEC de São Mateus
na Região. O ano de 2012 nos aproximou da comunidade, nos preparávamos para a formatura dana Região. O ano de 2012 nos aproximou da comunidade, nos preparávamos para a formatura da
primeira turma do Ensino Médio, assistimos com empolgação os balanços das atividades propostas,primeira turma do Ensino Médio, assistimos com empolgação os balanços das atividades propostas,
gerando sucesso, o que conferiu muita satisfação na comunidade intra e extra escolar, nas feiras egerando sucesso, o que conferiu muita satisfação na comunidade intra e extra escolar, nas feiras e
nos eventos em que a escola ganhava visibilidade, resultando em um aumento nas demandas dosnos eventos em que a escola ganhava visibilidade, resultando em um aumento nas demandas dos
cursos oferecidos pela escola. No inicio de 2013 assistimos nossos alunos ingressando no nívelcursos oferecidos pela escola. No inicio de 2013 assistimos nossos alunos ingressando no nível
superior em instituições públicas e privadas em diversas áreas profissionais e as turmas do Ensinosuperior em instituições públicas e privadas em diversas áreas profissionais e as turmas do Ensino
Técnico sendo valorizado pelo mercado de trabalho. Implantamos também neste ano, atendendo asTécnico sendo valorizado pelo mercado de trabalho. Implantamos também neste ano, atendendo as
demandas da região, a Modalidade do Ensino Técnico Integrado, nas habilitações de Administração edemandas da região, a Modalidade do Ensino Técnico Integrado, nas habilitações de Administração e
Informática para Internet. Neste ano iniciamos o projeto de estudo da Identidade do Aluno do EnsinoInformática para Internet. Neste ano iniciamos o projeto de estudo da Identidade do Aluno do Ensino
Médio e Integrado ETEC São Mateus, primeiramente através de pesquisas internas constatamos aMédio e Integrado ETEC São Mateus, primeiramente através de pesquisas internas constatamos a
heterogeneidade dos alunos, provindo das redes públicas e particulares, moradores da região deheterogeneidade dos alunos, provindo das redes públicas e particulares, moradores da região de
abrangência da escola e com grande diversidade social. A hegemonia se constatou no acesso aabrangência da escola e com grande diversidade social. A hegemonia se constatou no acesso a
internet residencial e no tempo disponível para o estudo, além da predominância do uso dointernet residencial e no tempo disponível para o estudo, além da predominância do uso do
transporte público. Quanto as turmas do Ensino Técnico modular, período noturno constatou-se faixatransporte público. Quanto as turmas do Ensino Técnico modular, período noturno constatou-se faixa
etária predominante entre os 18 e 28 anos, porém alguns alunos figuram na casa dos 40 anos deetária predominante entre os 18 e 28 anos, porém alguns alunos figuram na casa dos 40 anos de
idade, já atuando na área de escolha do curso, procurando atualizações profissionais ou certificaçõesidade, já atuando na área de escolha do curso, procurando atualizações profissionais ou certificações
para o mercado de trabalho, no entanto ainda percebe-se um número razoável de alunos quepara o mercado de trabalho, no entanto ainda percebe-se um número razoável de alunos que
frequentam o Ensino Médio concomitantemente com o Ensino Técnico. Entre os anos de 2012 efrequentam o Ensino Médio concomitantemente com o Ensino Técnico. Entre os anos de 2012 e
2014, a Etec São Mateus ofereceu, em parceria com a Unidade de Formação Inicial e Continuada2014, a Etec São Mateus ofereceu, em parceria com a Unidade de Formação Inicial e Continuada
(Ufiec) e o Bom Prato de São Mateus, turmas do Programa Via Rápida nos cursos de Pizzaiolo,(Ufiec) e o Bom Prato de São Mateus, turmas do Programa Via Rápida nos cursos de Pizzaiolo,
Higiene e Manipulação de Alimentos, Manutenção de Máquinas Copiadoras e ainda, o ProgramaHigiene e Manipulação de Alimentos, Manutenção de Máquinas Copiadoras e ainda, o Programa
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Jovens Urbanos dedicado aos jovens provenientes de ONG's da região leste em situações deJovens Urbanos dedicado aos jovens provenientes de ONG's da região leste em situações de
vulnerabilidade social. Em 2014 a Etec São Mateus ampliou a oferta da modalidade Ensino Técnicovulnerabilidade social. Em 2014 a Etec São Mateus ampliou a oferta da modalidade Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio para quatro habilitações: sendo Administração, Informática para Internet,Integrado ao Ensino Médio para quatro habilitações: sendo Administração, Informática para Internet,
Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho. Neste contexto houve necessidade de ampliação doNutrição e Dietética e Segurança do Trabalho. Neste contexto houve necessidade de ampliação do
projeto ligado a Identidade dos alunos do ETIM e estabeleceu-se como prioridade pesquisa e estudosprojeto ligado a Identidade dos alunos do ETIM e estabeleceu-se como prioridade pesquisa e estudos
dos gráficos gerados pelo sistema de gerenciamento acadêmico e Pedagógico – NSA, com o objetivodos gráficos gerados pelo sistema de gerenciamento acadêmico e Pedagógico – NSA, com o objetivo
de subsidiar o trabalho realizado pelas coordenações de curso, pedagógico, orientação educacional,de subsidiar o trabalho realizado pelas coordenações de curso, pedagógico, orientação educacional,
professores e comunidade escolar. Aluna do Ensino Médio – fica entre os dez melhores alunos noprofessores e comunidade escolar. Aluna do Ensino Médio – fica entre os dez melhores alunos no
Concurso de Poesia da Universidade São Judas Neste ano fomos medalhistas na modalidade DançaConcurso de Poesia da Universidade São Judas Neste ano fomos medalhistas na modalidade Dança
no Torneio Inter Etec´s promovido pela ETEC de Esportes, iniciando um histórico de medalhas nano Torneio Inter Etec´s promovido pela ETEC de Esportes, iniciando um histórico de medalhas na
Dança e um incentivador para os alunos da ETEC São Mateus, a dança e os ensaios começam aDança e um incentivador para os alunos da ETEC São Mateus, a dança e os ensaios começam a
figurar o cotidiano escolar. E premiados os alunos do Ensino Técnico Integrado exibiam comfigurar o cotidiano escolar. E premiados os alunos do Ensino Técnico Integrado exibiam com
satisfação o fruto de um ano de trabalho desenvolvidos em parceria com o Professor Educação Físicasatisfação o fruto de um ano de trabalho desenvolvidos em parceria com o Professor Educação Física
da Unidade Escolar. Para legitimarmos nossa aproximação da comunidade intra e extra escolar o siteda Unidade Escolar. Para legitimarmos nossa aproximação da comunidade intra e extra escolar o site
da escola começou a estruturar-se, administrado pelo coordenador do Cursos Técnico emda escola começou a estruturar-se, administrado pelo coordenador do Cursos Técnico em
Informática para Internet, buscando o objetivo de oferecer transparência as atividades escolares eInformática para Internet, buscando o objetivo de oferecer transparência as atividades escolares e
divulgar a Etec São Mateus na comunidade, em um exercício de oferta aos alunos um laboratório dedivulgar a Etec São Mateus na comunidade, em um exercício de oferta aos alunos um laboratório de
aprendizado prático e real. Em comemorações ao 5º ano da ETEC São Mateus, engajados na missãoaprendizado prático e real. Em comemorações ao 5º ano da ETEC São Mateus, engajados na missão
de oferecer educação profissional pública e de qualidade, acerca do crescimento e evoluçãode oferecer educação profissional pública e de qualidade, acerca do crescimento e evolução
pautados no preceitos de ética, democracia e transparência em suas ações, um balanço foi realizadopautados no preceitos de ética, democracia e transparência em suas ações, um balanço foi realizado
dos resultados apresentados pela comunidade e evidenciou-se a colaboração e transformação dedos resultados apresentados pela comunidade e evidenciou-se a colaboração e transformação de
muitas vidas através da educação profissional trabalhadas desde a existência da ETEC São Mateus .muitas vidas através da educação profissional trabalhadas desde a existência da ETEC São Mateus .
O ano foi marcado, ainda, pelo uso do selo comemorativo do primeiro quinquênio da escola. EsseO ano foi marcado, ainda, pelo uso do selo comemorativo do primeiro quinquênio da escola. Esse
ano comemorativo coincidiu com a formatura das duas primeiras turmas do Ensino Técnicoano comemorativo coincidiu com a formatura das duas primeiras turmas do Ensino Técnico
integrado (Administração e informática para Internet). No ano de 2016, comprometidos com aintegrado (Administração e informática para Internet). No ano de 2016, comprometidos com a
produção do histórico da unidade escolar e seus novos desafios, a ETEC São Mateus, envolvida naprodução do histórico da unidade escolar e seus novos desafios, a ETEC São Mateus, envolvida na
gestão democrática, convivia naquele ano com doze turmas de Ensino Técnico Integrado e onzegestão democrática, convivia naquele ano com doze turmas de Ensino Técnico Integrado e onze
turmas modulares, esse olhar para o atendimento a essas turmas repercutiu na tabulação de novosturmas modulares, esse olhar para o atendimento a essas turmas repercutiu na tabulação de novos
dados, acrescidos pelas experiências e contribuição dos docentes para que as nossas decisõesdados, acrescidos pelas experiências e contribuição dos docentes para que as nossas decisões
fossem pautadas na transparência e homogeneidade. Neste mesmo ano, foi iniciada a oferta defossem pautadas na transparência e homogeneidade. Neste mesmo ano, foi iniciada a oferta de
refeição (transportada) no horário do almoço, por intermédio de empresa terceirizada aos alunos dorefeição (transportada) no horário do almoço, por intermédio de empresa terceirizada aos alunos do
Ensino Técnico Integrado. Para melhorar o atendimento aos discentes neste horário, através doEnsino Técnico Integrado. Para melhorar o atendimento aos discentes neste horário, através do
PDDE, optou-se por adquirir mesas de refeitório para demanda inicial dos alunos. Cabe salientar, quePDDE, optou-se por adquirir mesas de refeitório para demanda inicial dos alunos. Cabe salientar, que
o processo de oferecimento de almoço resultou ainda, em adequações no ambiente escolar, parao processo de oferecimento de almoço resultou ainda, em adequações no ambiente escolar, para
melhor atendimento discente e após visita da área de infraestrutura do Centro Paula Souza, optou-semelhor atendimento discente e após visita da área de infraestrutura do Centro Paula Souza, optou-se
por transferir a biblioteca escolar para a sala de Multimídia e em seu lugar adaptar o refeitório dospor transferir a biblioteca escolar para a sala de Multimídia e em seu lugar adaptar o refeitório dos
alunos, atendendo também a demanda por um local apropriado para higienização dos utensílios daalunos, atendendo também a demanda por um local apropriado para higienização dos utensílios da
prestadora de serviço. Neste ano ainda contamos com o I Fórum Integrado de Pesquisas da ETECprestadora de serviço. Neste ano ainda contamos com o I Fórum Integrado de Pesquisas da ETEC
São Mateus O ano 2017 começou com uma promessa de bons resultados para a ETEC São Mateus,São Mateus O ano 2017 começou com uma promessa de bons resultados para a ETEC São Mateus,
um número expressivo de alunos entraram nas universidades públicas e privadas do país. Umaum número expressivo de alunos entraram nas universidades públicas e privadas do país. Uma
reaproximação da comunidade extraescolar, com a oferta de orientação e elaboração da Declaraçãoreaproximação da comunidade extraescolar, com a oferta de orientação e elaboração da Declaração
do Imposto de renda e com campanhas solidárias desenvolvidas pelos alunos nos componentes dedo Imposto de renda e com campanhas solidárias desenvolvidas pelos alunos nos componentes de
Ética e Cidadania Organizacional. Ainda neste ano marcado pelas discussões da reformulação daÉtica e Cidadania Organizacional. Ainda neste ano marcado pelas discussões da reformulação da
base nacional comum, olhamos para integração dos cursos oferecidos e projetamos aproximação aobase nacional comum, olhamos para integração dos cursos oferecidos e projetamos aproximação ao
mercado de trabalho com visitas técnicas a empresas renomadas, mapeamos a empregabilidade dosmercado de trabalho com visitas técnicas a empresas renomadas, mapeamos a empregabilidade dos
setores e fomentamos a cultura empreendedora na escola, resultando na participação em projetossetores e fomentamos a cultura empreendedora na escola, resultando na participação em projetos
com empresas parceiras do Centro Paula como o Startup in school, neste ano saímos vitoriosos nocom empresas parceiras do Centro Paula como o Startup in school, neste ano saímos vitoriosos no
projeto Pense Grande, uma parceria do Centro Paula Souza e o Grupo Telefônica a fim de fomentar oprojeto Pense Grande, uma parceria do Centro Paula Souza e o Grupo Telefônica a fim de fomentar o
empreendedorismo aos alunos do Ensino Técnico Integrado. Pensamos grande, junto a Parceria doempreendedorismo aos alunos do Ensino Técnico Integrado. Pensamos grande, junto a Parceria do
Centro Paula Souza e a Telefônica, nossos alunos participaram em duas oportunidades deCentro Paula Souza e a Telefônica, nossos alunos participaram em duas oportunidades de
incubadoras de sua Startup – após idealizarem um projeto voltado ao auxílio de alunos especiais aincubadoras de sua Startup – após idealizarem um projeto voltado ao auxílio de alunos especiais a
instituições que ofertariam atividades para amplo desenvolvimento de suas competências,instituições que ofertariam atividades para amplo desenvolvimento de suas competências,
atendendo as necessidades do individuo. E no desafio do Startup in school parceria com a Googleatendendo as necessidades do individuo. E no desafio do Startup in school parceria com a Google
assistimos a produção de um vídeo institucional de abertura aos desafios propostos pela Escolaassistimos a produção de um vídeo institucional de abertura aos desafios propostos pela Escola
Técnica Estadual São Mateus, no desenvolvimento de suas aulas, dos projetos e na produção dasTécnica Estadual São Mateus, no desenvolvimento de suas aulas, dos projetos e na produção das
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competências geradas por nosso alunos. Ainda neste ano tivemos o privilégio de estampar a capa dacompetências geradas por nosso alunos. Ainda neste ano tivemos o privilégio de estampar a capa da
Revista do Centro Paula Souza, na discussão sobre o Ensino Técnico Integrado. Com intuito deRevista do Centro Paula Souza, na discussão sobre o Ensino Técnico Integrado. Com intuito de
agregar valores e prática cidadã, o curso Técnico em Segurança do Trabalho realizou campanhaagregar valores e prática cidadã, o curso Técnico em Segurança do Trabalho realizou campanha
através do projeto Jovem em Ação, direcionado na arrecadação de alimentos, roupas e brinquedosatravés do projeto Jovem em Ação, direcionado na arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos
para os jovens abrigados em instituição do bairro de São Mateus. Em nossa feira Tecnológicapara os jovens abrigados em instituição do bairro de São Mateus. Em nossa feira Tecnológica
apresentamos os nossos cursos, nossos projetos e novamente nos aproximamos da comunidadeapresentamos os nossos cursos, nossos projetos e novamente nos aproximamos da comunidade
escolar. Em abril de 2018, nos aproximamos da comunidade para auxiliá-los no preenchimento dasescolar. Em abril de 2018, nos aproximamos da comunidade para auxiliá-los no preenchimento das
declarações do Imposto de Renda, evento organizado pelo curso Técnico de Administração nadeclarações do Imposto de Renda, evento organizado pelo curso Técnico de Administração na
ocasião realizou 22 declarações e mais de 100 consultorias. Divulgação do Vestibulinho produzidaocasião realizou 22 declarações e mais de 100 consultorias. Divulgação do Vestibulinho produzida
pelos alunos da ETEC São Mateus Esse projeto de grande valor social ganhou a edição do Pensepelos alunos da ETEC São Mateus Esse projeto de grande valor social ganhou a edição do Pense
Grande no primeiro semestre 2018. Os desafios de 2018 se apresentaram a ETEC São Mateus, emGrande no primeiro semestre 2018. Os desafios de 2018 se apresentaram a ETEC São Mateus, em
seu agora projeto Empreendedor, com a Escola de Inovadores, cadastramos e orientamos projetosseu agora projeto Empreendedor, com a Escola de Inovadores, cadastramos e orientamos projetos
de nossos alunos, reconfiguramos os trabalhos de Conclusão de Cursos e estruturamos a Feira dede nossos alunos, reconfiguramos os trabalhos de Conclusão de Cursos e estruturamos a Feira de
Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, evento padronizado que possibilitou aos alunosApresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, evento padronizado que possibilitou aos alunos
a vivência prática de desenvolvimento, acompanhamento e apresentação dos seus objetos dea vivência prática de desenvolvimento, acompanhamento e apresentação dos seus objetos de
pesquisa/ protótipos. Com atenção aos projetos desenvolvidos por nossos alunos, participamos dapesquisa/ protótipos. Com atenção aos projetos desenvolvidos por nossos alunos, participamos da
Feira de Profissões – Região Metropolitana SP – Leste promovida pelo Centro Paula Souza, nestaFeira de Profissões – Região Metropolitana SP – Leste promovida pelo Centro Paula Souza, nesta
ocasião, A ETEC São Mateus demonstrou seu diferencial na aprendizagem de nossos alunos noocasião, A ETEC São Mateus demonstrou seu diferencial na aprendizagem de nossos alunos no
desenvolvimento de suas competências e habilidades. Em 2018 participamos ainda do Concurso dedesenvolvimento de suas competências e habilidades. Em 2018 participamos ainda do Concurso de
Redação da Faculdades Drummond o que resultou na primeira colocação de nosso alunos do EnsinoRedação da Faculdades Drummond o que resultou na primeira colocação de nosso alunos do Ensino
Técnico em Administração integrado ao Médio, evento este em que figuramos por 22 vezes a lista deTécnico em Administração integrado ao Médio, evento este em que figuramos por 22 vezes a lista de
ganhadores: Em 2019 a ETEC São Mateus foca-se na construção de suas memórias com aganhadores: Em 2019 a ETEC São Mateus foca-se na construção de suas memórias com a
proximidade das comemorações de sua primeira década de existência, a ser comemorado em 2020,proximidade das comemorações de sua primeira década de existência, a ser comemorado em 2020,
buscando o fortalecimento de seus objetivos por meio dos Projetos de Trabalho elencados em seubuscando o fortalecimento de seus objetivos por meio dos Projetos de Trabalho elencados em seu
Plano Escolar, com entusiasmo e satisfação, sempre em consonância com a ética e a transparência,Plano Escolar, com entusiasmo e satisfação, sempre em consonância com a ética e a transparência,
democracia, diversidade e espírito colaborativo de toda a comunidade interna. Para 2020 a ETECdemocracia, diversidade e espírito colaborativo de toda a comunidade interna. Para 2020 a ETEC
São Mateus projeta-se a seus valores e identidade na comemoração de dez anos e se adapta aosSão Mateus projeta-se a seus valores e identidade na comemoração de dez anos e se adapta aos
novos desafios propostos pela Pandemia Covid 19, demonstrando a unidade escolar com suanovos desafios propostos pela Pandemia Covid 19, demonstrando a unidade escolar com sua
comunidade e seu compromisso no desenvolvimento sócio emocional de todos. Dessa forma,comunidade e seu compromisso no desenvolvimento sócio emocional de todos. Dessa forma,
professores, alunos, equipe administrativa e equipe de gestão se empenharam para um novoprofessores, alunos, equipe administrativa e equipe de gestão se empenharam para um novo
momento na história da Etec São Mateus. Muitas mudanças aconteciam e fomos nos adaptando amomento na história da Etec São Mateus. Muitas mudanças aconteciam e fomos nos adaptando a
todas como aulas remotas pela plataforma Microsoft Teams, trabalho em home office pelostodas como aulas remotas pela plataforma Microsoft Teams, trabalho em home office pelos
servidores administrativos, porém sem nunca perder o foco e a qualidade sempre apresentados pelaservidores administrativos, porém sem nunca perder o foco e a qualidade sempre apresentados pela
Etec São Mateus. Continuamos com os trabalhos, aulas remotas e eventos como: Palestras virtuaisEtec São Mateus. Continuamos com os trabalhos, aulas remotas e eventos como: Palestras virtuais
em parceria com a FECAP, outras palestras apresentadas durante o ano, participação na SIPAT daem parceria com a FECAP, outras palestras apresentadas durante o ano, participação na SIPAT da
Adm. Central, Semana Paulo Freire e muito mais, assim superamos os desafios do ano de 2020 comAdm. Central, Semana Paulo Freire e muito mais, assim superamos os desafios do ano de 2020 com
muitas expectativas para 2021. Em 2021 a Etec São Mateus inicia com mudanças, a partir damuitas expectativas para 2021. Em 2021 a Etec São Mateus inicia com mudanças, a partir da
nomeação da nova Direção representada pela Professora Margarete Moreno Grigalevicius, que veionomeação da nova Direção representada pela Professora Margarete Moreno Grigalevicius, que veio
com muitos projetos para a continuidade dos trabalhos. Continuamos enfrentando a pandemiacom muitos projetos para a continuidade dos trabalhos. Continuamos enfrentando a pandemia
Covid-19, mas muito mais preparados e como o mesmo foco e dinamismo quanto nos momentos deCovid-19, mas muito mais preparados e como o mesmo foco e dinamismo quanto nos momentos de
trabalhos em períodos normais.trabalhos em períodos normais.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
MARGARETE MORENO GRIGALEVICIUSMARGARETE MORENO GRIGALEVICIUS

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

RAPHAELARAPHAELA
PROCOPIOPROCOPIO
GONCALVESGONCALVES

RepresentanteRepresentante
dos alunosdos alunos
egressosegressos

MARGARETEMARGARETE Diretora deDiretora de
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MORENOMORENO
GRIGALEVICIUSGRIGALEVICIUS

EscolaEscola

LAERSO MARTIMLAERSO MARTIM
DA SILVADA SILVA

RepresentanteRepresentante
dos Empresáriosdos Empresários
vinculados a umvinculados a um
dos cursosdos cursos

LÚCIA HELENALÚCIA HELENA
LAURIANOLAURIANO

RepresentanteRepresentante
dos alunosdos alunos

MONALISAMONALISA
PETRUCCI DEPETRUCCI DE
ARAUJOARAUJO

RepresentanteRepresentante
dos alunosdos alunos

ROSANAROSANA
SIQUEIRASIQUEIRA
CAMPANHOLLICAMPANHOLLI

RepresentanteRepresentante
dos Pais dedos Pais de
AlunosAlunos

EDSON PEREIRAEDSON PEREIRA
SEBASTIÃOSEBASTIÃO

RepresentanteRepresentante
do Poder Públicodo Poder Público
Municipal -Municipal -
Subprefeitura deSubprefeitura de
São MateusSão Mateus

OSVALDOOSVALDO
ABENZA LOPEZABENZA LOPEZ
ASCONASCON

RepresentanteRepresentante
dos servidoresdos servidores
tecnicos etecnicos e
administrativosadministrativos

ALEXANDRA DEALEXANDRA DE
JESUS TADEUJESUS TADEU

RepresentanteRepresentante
das Instituiçõesdas Instituições
AuxiliaresAuxiliares

CIBELLECIBELLE
CARDOSOCARDOSO
MESSIASMESSIAS

RepresentanteRepresentante
dos professoresdos professores

WLADIMIRWLADIMIR
PASQUARELLIPASQUARELLI

RepresentanteRepresentante
das Diretoriasdas Diretorias
de Serviço ede Serviço e
RelaçõesRelações
InstitucionaisInstitucionais

GLAUCIAGLAUCIA
MOREIRA DEMOREIRA DE
OLIVEIRAOLIVEIRA
GAMESGAMES

RepresentanteRepresentante
segmento desegmento de
interesse dainteresse da
escolaescola

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

MARCELO DOSMARCELO DOS
SANTOSSANTOS

Coordenador deCoordenador de
Ensino TécnicoEnsino Técnico
em Eletrônicaem Eletrônica

TAIS APARECIDATAIS APARECIDA
RUBIO RAMOSRUBIO RAMOS
DOS SANTOSDOS SANTOS

CoordenadoraCoordenadora
de Classede Classe
DescentralizadaDescentralizada
- Hibrido- Hibrido

JOSE ROBERTOJOSE ROBERTO
LIMALIMA

CoordenadorCoordenador
PedagógicoPedagógico

HELGAHELGA
VANNUCCHIVANNUCCHI
FERRARESIFERRARESI

OrientadoraOrientadora
EducacionalEducacional

CLARISSACLARISSA Coordenador deCoordenador de
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EMILIAEMILIA
TRIGUEIROTRIGUEIRO
GOMESGOMES

Ensino Técnico eEnsino Técnico e
ETIM Nutrição eETIM Nutrição e
DietéticaDietética

ANA PAULAANA PAULA
APARECIDAAPARECIDA
GOMES BRAZILGOMES BRAZIL

CoordenadorCoordenador
ETIM InformáticaETIM Informática
para Internetpara Internet

ADRIANO NATALADRIANO NATAL
GOMESGOMES

Coordenador deCoordenador de
Ensino Técnico eEnsino Técnico e
ETIMETIM
AdministraçãoAdministração

MARIAMARIA
AUXILIADORAAUXILIADORA
DA CONCEICAODA CONCEICAO

BibliotecáriaBibliotecária

GABRIELGABRIEL
ARAUJO VIEIRAARAUJO VIEIRA

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

JONATASJONATAS
EDUARDO DEEDUARDO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA
SANTOSSANTOS

Diretor deDiretor de
ServiçosServiços
AcadêmicosAcadêmicos

LUCIANOLUCIANO
MESQUITA DEMESQUITA DE
MACEDOMACEDO

Coordenador deCoordenador de
Ensino Técnico eEnsino Técnico e
ETIM SegurançaETIM Segurança
do Trabalhodo Trabalho

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

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

Este Conselho, no uso de suas atribuições após análise e apreciação do Plano Plurianual de GestãoEste Conselho, no uso de suas atribuições após análise e apreciação do Plano Plurianual de Gestão
2021/2025, delibera nos termos do artigo do inciso I e II do Regimento Comum das Escolas Técnicas2021/2025, delibera nos termos do artigo do inciso I e II do Regimento Comum das Escolas Técnicas
favoravelmente e aprova na íntegra o referido Plano, estando de pleno acordo com a sua execução afavoravelmente e aprova na íntegra o referido Plano, estando de pleno acordo com a sua execução a
partir do ano letivo de 2021.partir do ano letivo de 2021.

São Paulo, 16de junhode 2021.São Paulo, 16de junhode 2021.

Participantes do Conselho EscolarParticipantes do Conselho Escolar

Comunidade EscolarComunidade Escolar

Margarete Moreno Grigalevicius - Diretor de Escola e Presidente do Conselho de EscolaMargarete Moreno Grigalevicius - Diretor de Escola e Presidente do Conselho de Escola

Alexandra de Jesus Tadeu - Representante das Instituições AuxiliaresAlexandra de Jesus Tadeu - Representante das Instituições Auxiliares

Wladimir Pasquarelli - Representante das Diretorias de Serviço e Relações InstitucionaisWladimir Pasquarelli - Representante das Diretorias de Serviço e Relações Institucionais

Cibelle Cardoso Messias - Representante dos ProfessoresCibelle Cardoso Messias - Representante dos Professores

Osvaldo Abenza Lopes Ascon - Representante dos Servidores Técnicos AdministrativosOsvaldo Abenza Lopes Ascon - Representante dos Servidores Técnicos Administrativos

Rosana Siqueira Campanholli- Representante dos Pais de alunosRosana Siqueira Campanholli- Representante dos Pais de alunos
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Monalisa Petrucci de Araujo- Representante dos alunosMonalisa Petrucci de Araujo- Representante dos alunos

Lúcia Helena Lauriano - Representante dos alunosLúcia Helena Lauriano - Representante dos alunos

Comunidade Extra-EscolarComunidade Extra-Escolar

Raphaela Procópio Gonçalves - Representante dos alunos egressosRaphaela Procópio Gonçalves - Representante dos alunos egressos

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

Laerso Martim da Silva - Representante dos empresários vinculados a um dos cursos da EtecLaerso Martim da Silva - Representante dos empresários vinculados a um dos cursos da Etec

Edson Pereira Sebastião - Representante do Poder Público Municipal - SubPrefeitura de São MateusEdson Pereira Sebastião - Representante do Poder Público Municipal - SubPrefeitura de São Mateus

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico
  

Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Coordenador: Prof.AdrianoEnsino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Coordenador: Prof.Adriano
Natal Gomes. -Natal Gomes. -O discente do curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio articula osO discente do curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio articula os
conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimentoconhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento
técnico atrelado a uma postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração dotécnico atrelado a uma postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realizaplanejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza
atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informáticaatividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando asbásica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as
normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Nanormas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Na
ETEC São Mateus se destaca pelo desenvolvimento de projetos de Marketing, de apoio eETEC São Mateus se destaca pelo desenvolvimento de projetos de Marketing, de apoio e
gerenciamento financeiro e pelo entusiasmo na execução das atividades propostas articulados comgerenciamento financeiro e pelo entusiasmo na execução das atividades propostas articulados com
a cultura empreendedora.a cultura empreendedora.

Duração do Curso: 3 anosDuração do Curso: 3 anos

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

Período: Integral.Período: Integral.

Ensino Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio Profª. Ana Paula Ap. GomesEnsino Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio Profª. Ana Paula Ap. Gomes
Brazil–Brazil–O discente do curso técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio articulaO discente do curso técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio articula
os conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimentoos conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento
técnico no desenvolvimento de programas de computador para Internet seguindo as especificaçõestécnico 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 linguageme 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 ecientífica e matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e
documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas dedocumentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de
desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação dedesenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de
interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com ainterfaces 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,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 doreconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do
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desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais nadesenvolvimento 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 cadaInternet 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 aosituação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao
organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia eorganizar conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e
criatividade. Na ETEC São Mateus tem por objetivo maximizar os conhecimentos de programação ecriatividade. Na ETEC São Mateus tem por objetivo maximizar os conhecimentos de programação e
design no desenvolvimento de projetos articulados com o meio que estão inseridos, facilitando odesign no desenvolvimento de projetos articulados com o meio que estão inseridos, facilitando o
acesso a informação para todos da comunidade intra e extra escolar, desenvolvendo um espíritoacesso a informação para todos da comunidade intra e extra escolar, desenvolvendo um espírito
autônomo frente aos desafios propostos. autônomo frente aos desafios propostos. 

Duração do Curso: 3 anos.Duração do Curso: 3 anos.

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

Período: Integral.Período: Integral.

Ensino Técico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio - Coordenadora Profª.Ensino Técico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio - Coordenadora Profª.
Clarissa Emilia Trigueiro Gomes:Clarissa Emilia Trigueiro Gomes:

O discente do curso Técnico em Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio articula osO discente do curso Técnico em Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio articula os
conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimentoconhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e estrutura seu conhecimento
técnico no acompanhamento e orientação das atividades de controle de qualidade, higiênico-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.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 aAcompanha 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 eexecução 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.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 eDefine 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 aplicaNutrição (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 asoutras 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 dedietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de
educação alimentar. Na ETEC São Mateus os alunos do Curso Técnico em Nutrição e Dietéticaeducação alimentar. Na ETEC São Mateus os alunos do Curso Técnico em Nutrição e Dietética
integrado ao médio demonstram autonomia, confiança, extremamente hábeis no desenvolvimentointegrado ao médio demonstram autonomia, confiança, extremamente hábeis no desenvolvimento
das atividades práticas fomentados pela construção do senso de responsabilidade.das atividades práticas fomentados pela construção do senso de responsabilidade.

Duração do Curso: 3 anosDuração do Curso: 3 anos

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

Período: Integral.Período: Integral.

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Coordenador:Ensino Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Coordenador:
Prof.Luciano Mesquita de Macedo-Prof.Luciano Mesquita de Macedo-O discente do curso Técnico em Segurança do TrabalhoO discente do curso Técnico em Segurança do Trabalho
integrado ao Ensino Médio articula os conhecimentos previstos nos Parâmetros Curricularesintegrado ao Ensino Médio articula os conhecimentos previstos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais e estrutura seu conhecimento técnico atuando em ações preventivas nos processosNacionais 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 deprodutivos 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 deriscos 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 eHigiene, 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 organizaSegurança 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 deinformações 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, analisaprevenção em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa
acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle. Na ETEC São Mateus os alunos do Ensinoacidentes e recomenda medidas de prevenção e controle. Na ETEC São Mateus os alunos do Ensino
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Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio se destacam no desenvolvimento doTécnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio se destacam no desenvolvimento do
altruísmo, da perspicácia e pro atividade no contexto cotidiano da Unidade Escolar. altruísmo, da perspicácia e pro atividade no contexto cotidiano da Unidade Escolar. 

Duração do Curso: 3 anosDuração do Curso: 3 anos

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

Período: Integral.Período: Integral.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 11 3535

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2727
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 11 3939

11 EletrônicaEletrônica NoiteNoite 11 1919
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 3030

11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética NoiteNoite 11 2727
11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética NoiteNoite 11 3636
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 3838

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 4040

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 3535

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 4040

11 Informática paraInformática para
Internet (Etim)Internet (Etim)

IntegralIntegral 11 3838

11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 4040

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3838
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4141

11 EletrônicaEletrônica NoiteNoite 11 4040
11 Segurança doSegurança do

Trabalho (Etim)Trabalho (Etim)
IntegralIntegral 11 3737

11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 4040

11 Segurança doSegurança do
Trabalho (Etim)Trabalho (Etim)

IntegralIntegral 11 3737

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 4040
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 Segurança doSegurança do
Trabalho (Etim)Trabalho (Etim)

IntegralIntegral 11 3636
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11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética NoiteNoite 11 3939
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 11 4141

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização EE .Maria Augusta de ÁvilaEE .Maria Augusta de Ávila
CoordenadorCoordenador Tais Aparecida Rubio Ramos dos SantosTais Aparecida Rubio Ramos dos Santos
ParceriasParcerias EE .Maria Augusta de Ávila, Rua Fernando Pereira,EE .Maria Augusta de Ávila, Rua Fernando Pereira,

690, Vila Nhocuné, São Paulo, SP . A classe690, Vila Nhocuné, São Paulo, SP . A classe
descentralizada EE .Maria Augusta de Ávila, ,Ruadescentralizada EE .Maria Augusta de Ávila, ,Rua
Fernando Pereira, 690, Vila Nhocuné, São Paulo,Fernando Pereira, 690, Vila Nhocuné, São Paulo,
SP , foi implantada em 2021, juntamente comoSP , foi implantada em 2021, juntamente como
outras Etecs que iniciaram o projeto piloto deoutras Etecs que iniciaram o projeto piloto de
implantação do NOVOTEC em parceria com aimplantação do NOVOTEC em parceria com a
Secretaria da Educação, o qual traz opções deSecretaria da Educação, o qual traz opções de
cursos profissionalizantes aos estudantes docursos profissionalizantes aos estudantes do
ensino médio das escolas estaduais do Estado deensino médio das escolas estaduais do Estado de
São Paulo. Os cursos ofertados nesta parceria têmSão Paulo. Os cursos ofertados nesta parceria têm
conteúdo conectado com a realidade: o teórico econteúdo conectado com a realidade: o teórico e
prático. Além de preparar o jovem para gerar suaprático. Além de preparar o jovem para gerar sua
própria renda, com aprendizagem para a vida foraprópria renda, com aprendizagem para a vida fora
da escola, traz oportunidade de aprendizagem eda escola, traz oportunidade de aprendizagem e
inserção no mercado de trabalho e ajudam ainserção no mercado de trabalho e ajudam a
tornar o ensino médio mais prático e interessante.tornar o ensino médio mais prático e interessante.
Nos cursos do NOVOTEC em parceria com aNos cursos do NOVOTEC em parceria com a
Secretaria da Educação, o aluno faz o cursoSecretaria da Educação, o aluno faz o curso
técnico integrado às aulas e componentestécnico integrado às aulas e componentes
curriculares do Ensino Médio, no mesmo períodocurriculares do Ensino Médio, no mesmo período
que o aluno estuda (manhã), durante os 3 anosque o aluno estuda (manhã), durante os 3 anos
desta etapa escolar. Ao final, o aluno retira odesta etapa escolar. Ao final, o aluno retira o
diploma de Técnico em Administração oudiploma de Técnico em Administração ou
Marketing e certificado de conclusão do EnsinoMarketing e certificado de conclusão do Ensino
Médio. O curso do NOVOTEC com habilitaçãoMédio. O curso do NOVOTEC com habilitação
profissional técnica em Administração eprofissional técnica em Administração e
Marketing, implantado na classe descentralizadaMarketing, implantado na classe descentralizada
E.E. Maria Augusta de Ávila, funciona das 07h àsE.E. Maria Augusta de Ávila, funciona das 07h às
12h35min e no ano de 2021 foram implantadas12h35min e no ano de 2021 foram implantadas
duas turmas de 40 alunos, totalizando 2 classes:duas turmas de 40 alunos, totalizando 2 classes:
1º H e 1º I. A unidade de extensão participa de1º H e 1º I. A unidade de extensão participa de
todas as conquistas com direito aos mesmostodas as conquistas com direito aos mesmos
benefícios proporcionados aos alunos da Etec debenefícios proporcionados aos alunos da Etec de
São Mateus - Sede: palestras realizadas comSão Mateus - Sede: palestras realizadas com
parceiros que proporcionam conhecimentoparceiros que proporcionam conhecimento
profissional e aprendizado pessoal. As atividadesprofissional e aprendizado pessoal. As atividades
relacionadas a eventos culturais sãorelacionadas a eventos culturais são
desenvolvidas na E.E. Maria Augusta de Ávila peladesenvolvidas na E.E. Maria Augusta de Ávila pela
Coordenadora Pedagógica da escola, com apoioCoordenadora Pedagógica da escola, com apoio
da Coordenadora de classe descentralizada,da Coordenadora de classe descentralizada,
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professores e alunos, juntamente com as demaisprofessores e alunos, juntamente com as demais
séries ensino fundamental I e II , proporcionandoséries ensino fundamental I e II , proporcionando
assim momentos de integração e harmonizaçãoassim momentos de integração e harmonização
entre as classes. Alguns eventos são realizados naentre as classes. Alguns eventos são realizados na
unidade Sede contemplando a comunidade local.unidade Sede contemplando a comunidade local.
Os alunos da extensão participam também dosOs alunos da extensão participam também dos
eventos oferecidos pelo Etec de São Mateus comoeventos oferecidos pelo Etec de São Mateus como
Feiras entre outros eventos Culturais. Os alunosFeiras entre outros eventos Culturais. Os alunos
são conduzidos, incentivados e estimulados asão conduzidos, incentivados e estimulados a
realizarem as visitas técnicas com professoresrealizarem as visitas técnicas com professores
para ampliação de conhecimentos dos conteúdospara ampliação de conhecimentos dos conteúdos
ministrados em sala de aula. A Etec tem o direitoministrados em sala de aula. A Etec tem o direito
de utilizar-se das dependências, sala dede utilizar-se das dependências, sala de
Informática, bem como a Sala de multiuso paraInformática, bem como a Sala de multiuso para
exposição de seminários com recursos multimídia.exposição de seminários com recursos multimídia.
O Coordenador de classe descentralizada conduzO Coordenador de classe descentralizada conduz
os trabalhos juntamente com a Coordenaçãoos trabalhos juntamente com a Coordenação
Pedagógica, orientando os alunos na importânciaPedagógica, orientando os alunos na importância
do curso no mercado de trabalho e de suado curso no mercado de trabalho e de sua
evolução profissional no contexto social e aevolução profissional no contexto social e a
melhoria no ensino e da aprendizagem, visando amelhoria no ensino e da aprendizagem, visando a
garantia do sucesso de todos discentes. Asgarantia do sucesso de todos discentes. As
parcerias são: APRENDIZ PAULISTA: O Aprendizparcerias são: APRENDIZ PAULISTA: O Aprendiz
Paulista é um programa que visa auxiliarPaulista é um programa que visa auxiliar
estudantes dos cursos técnicos do Centro Paulaestudantes dos cursos técnicos do Centro Paula
Souza na busca por trabalho compatível com oSouza na busca por trabalho compatível com o
curso que estão fazendo. Público-alvo: Estudantescurso que estão fazendo. Público-alvo: Estudantes
de 14 a 24 anos que estejam cursando algumade 14 a 24 anos que estejam cursando alguma
disciplina técnica no Centro Paula Souza MSDNAA:disciplina técnica no Centro Paula Souza MSDNAA:
O MSDNAA proporciona aos estudantes,O MSDNAA proporciona aos estudantes,
professores e servidores das Escolas Técnicasprofessores e servidores das Escolas Técnicas
(Etecs) estaduais, das Faculdades de Tecnologia(Etecs) estaduais, das Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) do Estado de São Paulo e da(Fatecs) do Estado de São Paulo e da
Administração Central do Centro Paula SouzaAdministração Central do Centro Paula Souza
download gratuito dos produtos dedownload gratuito dos produtos de
desenvolvimento Microsoft e a instalação dosdesenvolvimento Microsoft e a instalação dos
programas nos laboratórios de informáticaprogramas nos laboratórios de informática
institucionais e nos equipamentos pessoais, cominstitucionais e nos equipamentos pessoais, com
chaves de instalações originais. Responsável:chaves de instalações originais. Responsável:
Profª Patrícia Mendes Fildemaque NUBE: O Nube éProfª Patrícia Mendes Fildemaque NUBE: O Nube é
uma das maiores organizações privadas deuma das maiores organizações privadas de
colocação de jovens no mercado de trabalho.colocação de jovens no mercado de trabalho.
Começou atuando como agente de integraçãoComeçou atuando como agente de integração
entre estudantes, empresas e instituições deentre estudantes, empresas e instituições de
ensino. A partir daí, passou a oferecer vagas paraensino. A partir daí, passou a oferecer vagas para
aprendizagem, por meio de instituições parceiras.aprendizagem, por meio de instituições parceiras.
Responsável: Profº Wladimir PasquarelliResponsável: Profº Wladimir Pasquarelli

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Renato Alencar DottaRenato Alencar Dotta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Danilo Monteiro RochaDanilo Monteiro Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Lenildo dos SantosLenildo dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Neide Ferreira da SilvaNeide Ferreira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Talissa Vieira de AndradeTalissa Vieira de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Cintia Batista Santos PerezCintia Batista Santos Perez
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Wagner da Silva RibeiroWagner da Silva Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
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realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Jose Evilasio de Souza SilvaJose Evilasio de Souza Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Felipe de Jesus Bastos de OliveiraFelipe de Jesus Bastos de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Gabriel Araújo VieiraGabriel Araújo Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Responsável pela Diretoria de ServiçoResponsável pela Diretoria de Serviço

Administrativo, O Núcleo de Gestão AdministrativaAdministrativo, O Núcleo de Gestão Administrativa
responsabilizar-se-á pelas ações de apoioresponsabilizar-se-á pelas ações de apoio
administrativo ao processo educacional. Aoadministrativo ao processo educacional. Ao
Núcleo de Gestão Administrativa compete aNúcleo de Gestão Administrativa compete a
execução das atividades de administração deexecução das atividades de administração de
pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais,pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais,
compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio;compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio;
segurança, zeladoria, manutenção dassegurança, zeladoria, manutenção das
instalações, equipamentos e outras pertinentes,instalações, equipamentos e outras pertinentes,
no âmbito da Unidade Escolar.no âmbito da Unidade Escolar.

NomeNome Elisabete GarciaElisabete Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Roberto Alexandre UrtadoRoberto Alexandre Urtado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.
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NomeNome Jacqueline Fermino LangameJacqueline Fermino Langame
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Julio Eduardo Dias CampanholoJulio Eduardo Dias Campanholo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Kelly Regina Cervantes PereiraKelly Regina Cervantes Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Dirce Bertan de FreitasDirce Bertan de Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Jose Vanderlei CorsiniJose Vanderlei Corsini
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome André Soares de OliveiraAndré Soares de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão
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NomeNome Luzia Etsuko TorregrossaLuzia Etsuko Torregrossa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Eglon Felippe da SilvaEglon Felippe da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Joice Silva Gois ManoelJoice Silva Gois Manoel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Marcelo Akira OshikiriMarcelo Akira Oshikiri
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Lucas Rosa Sá OliveiraLucas Rosa Sá Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Osvaldo Abenza Lopez AsconOsvaldo Abenza Lopez Ascon
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Desenvolve serviços de apoio administrativo emDesenvolve serviços de apoio administrativo em

geral, bem como manter a ordem e a disciplina,geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a práticacontrolando e orientando os alunos para a prática
de bons hábitos e respeito às normasde bons hábitos e respeito às normas
institucionais, visando o atendimento àsinstitucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemasnecessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.estabelecidos, conforme sua área de atuação.
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NomeNome Solange Pereira s. VasconcelosSolange Pereira s. Vasconcelos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Luiz Antônio do Nascimento FragaLuiz Antônio do Nascimento Fraga
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Daniela da Silva RodriguesDaniela da Silva Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Luciana Pereira de SouzaLuciana Pereira de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Fernando Moura HernandezFernando Moura Hernandez
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Clarissa Emília T. GomesClarissa Emília T. Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Nivaldo Robson PintoNivaldo Robson Pinto
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Adriano Natal GomesAdriano Natal Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Valdinéia Ferreira da SilvaValdinéia Ferreira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Wladimir PasquarelliWladimir Pasquarelli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Michely Aparecida Lemos de OliveiraMichely Aparecida Lemos de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Rynaldo Lucci NetoRynaldo Lucci Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Tatiane Martins MirandaTatiane Martins Miranda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Margarete Moreno GrigaleviciusMargarete Moreno Grigalevicius
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Denise de Almeida NicolauDenise de Almeida Nicolau
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Ana Cássia Sanches VilelaAna Cássia Sanches Vilela
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Jonatas Eduardo de Oliveira SantosJonatas Eduardo de Oliveira Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço Acadêmico, A DiretoriaDiretor de Serviço Acadêmico, A Diretoria

Acadêmica é o setor responsável pelos serviçosAcadêmica é o setor responsável pelos serviços
de controle e registro acadêmico, que recebe,de controle e registro acadêmico, que recebe,
processa e distribuir as informações e dadosprocessa e distribuir as informações e dados
sobre a vida acadêmica dos alunos, desde osobre a vida acadêmica dos alunos, desde o
momento de seu ingresso a um dos cursos damomento de seu ingresso a um dos cursos da
instituição, até a colação de grau e expedição einstituição, até a colação de grau e expedição e
registro do diploma. Tem ainda como funçãoregistro do diploma. Tem ainda como função
receber, expedir e controlar dados mensal ereceber, expedir e controlar dados mensal e
semestralmente, sobre o desempenho, avaliaçãosemestralmente, sobre o desempenho, avaliação
e frequência dos alunos. Está continuamentee frequência dos alunos. Está continuamente
aprimorando seus recursos humanos e materiaisaprimorando seus recursos humanos e materiais
visando o atendimento adequado e eficaz, diantevisando o atendimento adequado e eficaz, diante
dos desafios e exigências da comunidade.dos desafios e exigências da comunidade.

NomeNome Amneris Teixeira RibeiroAmneris Teixeira Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
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realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Maria Auxiliadora da ConceiçãoMaria Auxiliadora da Conceição
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Planejar, organizar, orientar e executar trabalhosPlanejar, organizar, orientar e executar trabalhos

técnicos relativos às atividades biblioteconômicas,técnicos relativos às atividades biblioteconômicas,
procedendo a representação descritivaprocedendo a representação descritiva
(catalogação) e a análise temática (classificação)(catalogação) e a análise temática (classificação)
do material bibliográfico e documental, visando odo material bibliográfico e documental, visando o
armazenamento, a recuperação e a disseminaçãoarmazenamento, a recuperação e a disseminação
da informação. O profissional Bibliotecárioda informação. O profissional Bibliotecário
trabalha como um administrador de informaçõestrabalha como um administrador de informações
desenvolve atividades de organização,desenvolve atividades de organização,
tratamento, análise e recuperação de informaçõestratamento, análise e recuperação de informações
em diversos níveis e suportes físicos, por meiosem diversos níveis e suportes físicos, por meios
manuais e automatizados com prioridade nomanuais e automatizados com prioridade no
atendimento das necessidades informacionais deatendimento das necessidades informacionais de
todos os segmentos da sociedade. é umtodos os segmentos da sociedade. é um
profissional da informação, o qual o objeto deprofissional da informação, o qual o objeto de
trabalho é a informação, devendo ele estartrabalho é a informação, devendo ele estar
envolvido em todo o ciclo documental ouenvolvido em todo o ciclo documental ou
informacional através do processa e disseminaçãoinformacional através do processa e disseminação
da informação. É um papel pouco percebido porda informação. É um papel pouco percebido por
quem não conhece a profissão e o trabalho dequem não conhece a profissão e o trabalho de
desenvolver coleções, que são mais do que umdesenvolver coleções, que são mais do que um
conjunto de documentos e sim uma seleçãoconjunto de documentos e sim uma seleção
cuidadosa que segue parâmetros e métodos paracuidadosa que segue parâmetros e métodos para
reunir e disponibilizar as informações com areunir e disponibilizar as informações com a
finalidade de disseminar a todos.finalidade de disseminar a todos.

NomeNome Juliana Guilherme CiprianoJuliana Guilherme Cipriano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Gislene Maria PereiraGislene Maria Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Rita de Cássia Gracietti MartinezRita de Cássia Gracietti Martinez
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Antonio Carlos Molero GomesAntonio Carlos Molero Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Elvis Pereira MartinsElvis Pereira Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Wagner Aparecido PereiraWagner Aparecido Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Edelmar Chagas da Silva Edelmar Chagas da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Cleber Correa VieiraCleber Correa Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Luzia Rosana de Toledo KulksarLuzia Rosana de Toledo Kulksar
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,
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realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Cibelle Cardoso MessiasCibelle Cardoso Messias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome José Roberto LimaJosé Roberto Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Gabriel Araújo VieiraGabriel Araújo Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Instruir alunos na execução das práticasInstruir alunos na execução das práticas

operacionais específicas de tarefas nosoperacionais específicas de tarefas nos
laboratórios e nas oficinas, efetuar demonstraçõeslaboratórios e nas oficinas, efetuar demonstrações
das técnicas operacionais, providenciar adas técnicas operacionais, providenciar a
preparação do local de trabalho, comunicar aopreparação do local de trabalho, comunicar ao
superior hierárquico as irregularidades e ossuperior hierárquico as irregularidades e os
problemas constados de qualquer ordem.problemas constados de qualquer ordem.

NomeNome Leandro MarquesLeandro Marques
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Wladimir PasquarelliWladimir Pasquarelli
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Técnico Administrativo - RelaçõesAssessor Técnico Administrativo - Relações

Institucionais. Suas atividades compreendemInstitucionais. Suas atividades compreendem
entre outras funções, sempre colaborando com asentre outras funções, sempre colaborando com as
coordenações de área, pedagógica e direção dacoordenações de área, pedagógica e direção da
escola: contatos com representantes daescola: contatos com representantes da
comunidade externa, coleta de dados paracomunidade externa, coleta de dados para
subsidiar decisões do corpo docente e direção dasubsidiar decisões do corpo docente e direção da
escola; o estabelecimento de parcerias visandoescola; o estabelecimento de parcerias visando
aproximar a escola da comunidade; auxiliar naaproximar a escola da comunidade; auxiliar na
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programação de visitas técnicas, palestras,programação de visitas técnicas, palestras,
conferências e outros eventos de naturezaconferências e outros eventos de natureza
científica e tecnológica.científica e tecnológica.

NomeNome Márcia de Lourdes BenedictoMárcia de Lourdes Benedicto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Luciano Rodrigues de LacerdaLuciano Rodrigues de Lacerda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Divina Batista dos Santos FreitasDivina Batista dos Santos Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Executar atividade relativa à anotação, redação,Executar atividade relativa à anotação, redação,

digitação, organização de documentos, bem comodigitação, organização de documentos, bem como
controlar todas as atividades relacionadas com acontrolar todas as atividades relacionadas com a
folha de pagamento de pessoal e outras tarefasfolha de pagamento de pessoal e outras tarefas
administrativas para assegurar e agilizar o fluxoadministrativas para assegurar e agilizar o fluxo
dos trabalhos da área de atuação.dos trabalhos da área de atuação.

NomeNome Márcia Xavier SantosMárcia Xavier Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Pâmela Nunes LimaPâmela Nunes Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Helga Vannucci FerraresiHelga Vannucci Ferraresi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
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aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Naasson Marques de OliveiraNaasson Marques de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Marco Aurélio PereiraMarco Aurélio Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Rodrigo de Oliveira RochaRodrigo de Oliveira Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Luciano Mesquita de MacedoLuciano Mesquita de Macedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Patrícia Mendes FildimaquiPatrícia Mendes Fildimaqui
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Hedney Carlos GomesHedney Carlos Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
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aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Taís Aparecida Rubio R. dos SantosTaís Aparecida Rubio R. dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Gláucia Moreira de Oliveira GamesGláucia Moreira de Oliveira Games
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Marcelo dos SantosMarcelo dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Márcio Alexandre PereiraMárcio Alexandre Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Moises Estevão de LimaMoises Estevão de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Dorivaldo Barbosa dos santosDorivaldo Barbosa dos santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
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solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Crisogono Antonio MartinsCrisogono Antonio Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome José Evandro Bonifácio de SouzaJosé Evandro Bonifácio de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Nubas CustódioNubas Custódio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Marcelo de Souto GermanoMarcelo de Souto Germano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Margarete Moreno GrigaleviciusMargarete Moreno Grigalevicius
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade A Direção da Etec, sem prejuízo de outrasA Direção da Etec, sem prejuízo de outras

constantes em documento próprio do CEETEPS econstantes em documento próprio do CEETEPS e
da legislação, terá as seguintes atribuições: I -da legislação, terá as seguintes atribuições: I -
garantir as condições para o desenvolvimento dagarantir as condições para o desenvolvimento da
gestão democrática do ensino, na forma previstagestão democrática do ensino, na forma prevista
pela legislação e neste Regimento; II - coordenarpela legislação e neste Regimento; II - coordenar
a elaboração do projeto político-pedagógico daa elaboração do projeto político-pedagógico da
escola; III - gerenciar os recursos físicos,escola; III - gerenciar os recursos físicos,
materiais, humanos e financeiros para atender àsmateriais, humanos e financeiros para atender às
necessidades da escola a curto, médio e longonecessidades da escola a curto, médio e longo
prazos; IV - promover a elaboração, oprazos; IV - promover a elaboração, o
acompanhamento, a avaliação e o controle daacompanhamento, a avaliação e o controle da
execução do Plano Plurianual de Gestão e doexecução do Plano Plurianual de Gestão e do
Plano Escolar; V - coordenar o planejamento,Plano Escolar; V - coordenar o planejamento,
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execução, controle e avaliação das atividades daexecução, controle e avaliação das atividades da
escola; VI - garantir: a) o cumprimento dosescola; VI - garantir: a) o cumprimento dos
conteúdos curriculares, das cargas horárias e dosconteúdos curriculares, das cargas horárias e dos
dias letivos previstos; b) os meios para adias letivos previstos; b) os meios para a
recuperação de alunos de menor rendimento erecuperação de alunos de menor rendimento e
em progressão parcial; VII - assegurar oem progressão parcial; VII - assegurar o
cumprimento da legislação, bem como doscumprimento da legislação, bem como dos
regulamentos, diretrizes e normas emanadas daregulamentos, diretrizes e normas emanadas da
administração superior; VIII - expedir diplomas,administração superior; VIII - expedir diplomas,
certificados e outros documentos escolares,certificados e outros documentos escolares,
responsabilizando-se por sua autenticidade eresponsabilizando-se por sua autenticidade e
exatidão; IX - desenvolver ações, visando aoexatidão; IX - desenvolver ações, visando ao
contínuo aperfeiçoamento dos cursos econtínuo aperfeiçoamento dos cursos e
programas, dos recursos físicos, materiais eprogramas, dos recursos físicos, materiais e
humanos da escola; X – administrar o patrimôniohumanos da escola; X – administrar o patrimônio
da escola, observadas as normas e diretrizesda escola, observadas as normas e diretrizes
estabelecidas; XI - promover ações para aestabelecidas; XI - promover ações para a
integração escola-família comunidade-empresa;integração escola-família comunidade-empresa;
XII - coordenar a elaboração de projetos,XII - coordenar a elaboração de projetos,
submetendo-os à aprovação dos órgãossubmetendo-os à aprovação dos órgãos
competentes, acompanhar seu desenvolvimento ecompetentes, acompanhar seu desenvolvimento e
avaliar seus resultados; XIII - criar condições eavaliar seus resultados; XIII - criar condições e
estimular experiências para o aprimoramento doestimular experiências para o aprimoramento do
processo educacional; XIV – integrar as ações dosprocesso educacional; XIV – integrar as ações dos
serviços prestados pela escola; XV - prestarserviços prestados pela escola; XV - prestar
informações à comunidade escolar; XVI – gerir ainformações à comunidade escolar; XVI – gerir a
execução de ajustes administrativos queexecução de ajustes administrativos que
envolvam atividades nas dependências da Etec;envolvam atividades nas dependências da Etec;
XVII - desempenhar outras atividades correlatas eXVII - desempenhar outras atividades correlatas e
afins.afins.

NomeNome Fernanda PereiraFernanda Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiária de Nível MédioEstagiária de Nível Médio

NomeNome Ana Paula Aparecida Gomes BrazilAna Paula Aparecida Gomes Brazil
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestãosolicitações da equipe de gestão

NomeNome Edgar Lages NunesEdgar Lages Nunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.
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NomeNome Cecilia CustódioCecilia Custódio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Haroldo Reis da CostaHaroldo Reis da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Fernanda AleFernanda Ale
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Malcon Felipe Bispo FonsecaMalcon Felipe Bispo Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Viviane Ferreira DonatiViviane Ferreira Donati
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.

NomeNome Rute Hatsue Oji WadaRute Hatsue Oji Wada
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,Elaborar e cumprir o plano de Trabalho Docente,

realizar os assentamentos escolares, prepararrealizar os assentamentos escolares, preparar
aulas e materiais didáticos de apoio, zelar pelaaulas e materiais didáticos de apoio, zelar pela
aprendizagem dos alunos e atender asaprendizagem dos alunos e atender as
solicitações da equipe de gestão.solicitações da equipe de gestão.
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Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1
ÁreaÁrea 7878
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 3Laboratório de Informática 3
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 3Laboratório de Informática 3

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Eletrônica 1Laboratório de Eletrônica 1
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Laboratório de Eletrônica 1Laboratório de Eletrônica 1

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Eletrônica 3Laboratório de Eletrônica 3
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Laboratório de Eletrônica 3Laboratório de Eletrônica 3

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Eletrônica 2Laboratório de Eletrônica 2
ÁreaÁrea 7878
DescriçãoDescrição Laboratório de Eletrônica 2Laboratório de Eletrônica 2

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de NutriçãoLaboratório de Nutrição
ÁreaÁrea 9191
DescriçãoDescrição Laboratório de NutriçãoLaboratório de Nutrição

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências
ÁreaÁrea 9191
DescriçãoDescrição Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Multiuso 1Sala Multiuso 1
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala Multiuso 1Sala Multiuso 1
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LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Biblioteca - sala de leituraBiblioteca - sala de leitura
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Biblioteca - sala de leituraBiblioteca - sala de leitura

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Guarita da vigilância, abrigo do lixo e do gásGuarita da vigilância, abrigo do lixo e do gás
ÁreaÁrea 5454
DescriçãoDescrição Guarita da vigilância, abrigo do lixo e do gásGuarita da vigilância, abrigo do lixo e do gás

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva
ÁreaÁrea 200200
DescriçãoDescrição Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio de alunosPátio de alunos
ÁreaÁrea 400400
DescriçãoDescrição Pátio de alunosPátio de alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário masculinhoVestiário masculinho
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Vestiário masculinhoVestiário masculinho

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros masculinoBanheiros masculino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros masculinoBanheiros masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros masculinoBanheiros masculino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros masculinoBanheiros masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros masculinoBanheiros masculino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros masculinoBanheiros masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros masculinoBanheiros masculino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros masculinoBanheiros masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro dos professoresBanheiro dos professores
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro dos professoresBanheiro dos professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Cantina EscolarCantina Escolar
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Cantina EscolarCantina Escolar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de higienizaçãoSala de higienização
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala de higienizaçãoSala de higienização

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Depósito de material de limpezaDepósito de material de limpeza
ÁreaÁrea 2020
DescriçãoDescrição Depósito de material de limpezaDepósito de material de limpeza

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos professoresSala dos professores
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ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala dos professoresSala dos professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da coordenação de cursoSala da coordenação de curso
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala da coordenação de cursoSala da coordenação de curso

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da diretoria de serviços administrativosSala da diretoria de serviços administrativos
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala da diretoria de serviços administrativosSala da diretoria de serviços administrativos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da diretoriaSala da diretoria
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala da diretoriaSala da diretoria

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 7575
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DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 7878
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Refeitório dos alunosRefeitório dos alunos
ÁreaÁrea 101101
DescriçãoDescrição Refeitório dos alunosRefeitório dos alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AuditórioAuditório
ÁreaÁrea 9191
DescriçãoDescrição AuditórioAuditório

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da coordenação pedagógica e orientaçãoSala da coordenação pedagógica e orientação

educaceducac
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sala da coordenação pedagógica e orientaçãoSala da coordenação pedagógica e orientação

educaceducac

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de RedesLaboratório de Redes
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ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Laboratório de RedesLaboratório de Redes

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível femininoBanheiro acessível feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro acessível masculinoBanheiro acessível masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário femininoVestiário feminino
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Vestiário femininoVestiário feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros femininoBanheiros feminino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros femininoBanheiros feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros femininoBanheiros feminino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros femininoBanheiros feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros femininoBanheiros feminino
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Banheiros femininoBanheiros feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiros femininoBanheiros feminino
ÁreaÁrea 1919
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DescriçãoDescrição Banheiros femininoBanheiros feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 9393
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 9393
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 9393
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição Corredor acesso salas de aulaCorredor acesso salas de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada de emergênciaEscada de emergência
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Escada de emergênciaEscada de emergência

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada de emergênciaEscada de emergência
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Escada de emergênciaEscada de emergência

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada principal de acessoEscada principal de acesso
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Escada principal de acessoEscada principal de acesso
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso refeitórioCorredor acesso refeitório
ÁreaÁrea 9393
DescriçãoDescrição Corredor acesso refeitórioCorredor acesso refeitório

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor acesso coordenação e salasCorredor acesso coordenação e salas

administrativaadministrativa
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição Corredor acesso coordenação e salasCorredor acesso coordenação e salas

administrativaadministrativa

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Hall de entradaHall de entrada
ÁreaÁrea 5858
DescriçãoDescrição Hall de entradaHall de entrada

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
AuditórioAuditório caixa de somcaixa de som 22
AuditórioAuditório Projetor multimídia itachyProjetor multimídia itachy 11
AuditórioAuditório Monitor 15"Monitor 15" 11
AuditórioAuditório mesa com estrutura de ferromesa com estrutura de ferro 22
AdministrativoAdministrativo Mapa de reunião retangularMapa de reunião retangular 22
AdministrativoAdministrativo Câmera SonyCâmera Sony 11
Sala de aula/ Laboratórios/Sala de aula/ Laboratórios/
AdministrativosAdministrativos

Micro ComputadoresMicro Computadores 100100

Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica Testador de caboTestador de cabo 33
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho DosímetrroDosímetrro 11
Laboratório de gestão/ segurançaLaboratório de gestão/ segurança
do trabalhodo trabalho

Bancadas de granitoBancadas de granito 22

AnfiteatroAnfiteatro Poltronas de plásticoPoltronas de plástico 120120
AdministrativoAdministrativo Projetor MultimidiaProjetor Multimidia 22
Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências BanquetasBanquetas 2020
Depósito funcionáriosDepósito funcionários
terceirizadosterceirizados

Lava roupas semiautomáticaLava roupas semiautomática
(tanquinho)(tanquinho)

11

Salas de aulaSalas de aula TV LCD 40'TV LCD 40' 88
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Redes de futebol, basquete eRedes de futebol, basquete e

vôleivôlei
22

Refeitório alunosRefeitório alunos MicroondasMicroondas 1818
Ensino médioEnsino médio
integrado/coordenaçãointegrado/coordenação

Rádio portátilRádio portátil 22

Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Bomba de amostragem de gásBomba de amostragem de gás
LP1200LP1200

11

BibliotecaBiblioteca Estante de açoEstante de aço 1616
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

MicroondasMicroondas 11
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Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Mesa em inoxMesa em inox 44

Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Porta Banner 1,80Porta Banner 1,80 3030
EletrônicaEletrônica Indicador de Sequência de faseIndicador de Sequência de fase

POL-029POL-029
22

Área externaÁrea externa Bandeira do Estado de São PauloBandeira do Estado de São Paulo 22
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Torso clássico aberto em 18Torso clássico aberto em 18

partespartes
11

AdministrativoAdministrativo ImpressoraImpressora 77
Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado Rebitadeira RM 500Rebitadeira RM 500 11
Refeitório alunosRefeitório alunos Mesa de lanchonete AdultoMesa de lanchonete Adulto 2424
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Termômetro digitalTermômetro digital 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Liquidificador WalitaLiquidificador Walita 44

Laboratório de Eletrônica,Laboratório de Eletrônica,
Informática e refeitório dosInformática e refeitório dos
alunosalunos

Bancadas de madeiraBancadas de madeira 22

AdministrativoAdministrativo Caixa de som grande amplificadaCaixa de som grande amplificada 22
CoordenaçãoCoordenação TV 28' PhilcoTV 28' Philco 11
Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências Balança de precisão KN 5500/1Balança de precisão KN 5500/1

CAP 5500 G01,1GCAP 5500 G01,1G
22

Sala dos professoresSala dos professores Sofá 2 e 3 lugaresSofá 2 e 3 lugares 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Forno elétrico Metalgás 220VForno elétrico Metalgás 220V 22

Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Maca para socorro Kit CipaMaca para socorro Kit Cipa 33
AdministrativoAdministrativo Filtro de linhaFiltro de linha 1414
Ensino MédioEnsino Médio ColchonetesColchonetes 3030
Ensino MédioEnsino Médio Apito EsportivoApito Esportivo 33
Laboratório de informáticaLaboratório de informática Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 4343
AdministrativoAdministrativo Notebook ItautecNotebook Itautec 33
Copa dos funcionáriosCopa dos funcionários MicroondasMicroondas 11
AdministrativoAdministrativo Bebedouro GarrafãoBebedouro Garrafão 44
ProfessoresProfessores Roupeiro de açoRoupeiro de aço 33
Administrativo/laboratóriosAdministrativo/laboratórios Estante de açoEstante de aço 2828
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Mural móvel com rodasMural móvel com rodas 22
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ motoresBanco de ensaio p/ motores 11
Laboratório de segurança doLaboratório de segurança do
trabalhotrabalho

Armário BalcãoArmário Balcão 22

Ensino MédioEnsino Médio Bolsa de massagista grandeBolsa de massagista grande 11
AdministrativoAdministrativo Filmadora SonyFilmadora Sony 11
Sala de aulaSala de aula Tela de projeção retrátilTela de projeção retrátil 1010
AdministrativoAdministrativo Placa de modemPlaca de modem 11
CoordenaçãoCoordenação Caixa de som pequenaCaixa de som pequena 33
Administrativo/laboratóriosAdministrativo/laboratórios Cadeira de RodasCadeira de Rodas 22
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Projetor MultimidiaProjetor Multimidia 1313
AdministrativoAdministrativo Placa 2 troncos analógicosPlaca 2 troncos analógicos 22
SecretariaSecretaria Servidor Lenovo modelo TS15Servidor Lenovo modelo TS15

8GB8GB
11

AdministrativoAdministrativo Carrinho de cargaCarrinho de carga 22
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Coletes RefletivosColetes Refletivos 4040
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Manequim adulto para treino deManequim adulto para treino de

RCPRCP
11

EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudoBanco de ensaio p/ estudo
inverso de frequência com freioinverso de frequência com freio
eletrodinâmicoeletrodinâmico

11

                            39 / 74                            39 / 74



 

Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Picador de legumes grandePicador de legumes grande 11

Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Mini System PH200Mini System PH200 44
Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética Pediátrica ELP 25 BBPediátrica ELP 25 BB 11
Laboratório de Eletrônica (redes)Laboratório de Eletrônica (redes) BanquetasBanquetas 4040
Laboratório EletrônicaLaboratório Eletrônica Alicate para climparAlicate para climpar 33
InformáticaInformática Acess Point Net GearAcess Point Net Gear 1717
Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica Bancada com estrutura em ferroBancada com estrutura em ferro

e tampo em madeirae tampo em madeira
1010

InformáticaInformática EstabilizadoresEstabilizadores 7474
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Mesa em madeira/ fórmicaMesa em madeira/ fórmica
60x1,80m60x1,80m

11

Sala de aula/ Laboratórios/Sala de aula/ Laboratórios/
AdministrativosAdministrativos

Ventilador de paredeVentilador de parede 3030

InformáticaInformática Switch NetgearSwitch Netgear 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Aparelho digital GD/CPR2805 KItAparelho digital GD/CPR2805 KIt 11
Refeitório alunosRefeitório alunos Refrigerador 110VRefrigerador 110V 33
AdministrativoAdministrativo Central DigitalCentral Digital 11
Área externaÁrea externa Bandeira com logo da EtecBandeira com logo da Etec 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Louças diversasLouças diversas 11

EletrônicaEletrônica Osciloscópio analógico 20 MhzOsciloscópio analógico 20 Mhz 77
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudo deBanco de ensaio p/ estudo de

comandos elétricos e motorescomandos elétricos e motores
1010

Salas de aulaSalas de aula Quadro escolar brancoQuadro escolar branco 1515
Refeitório alunosRefeitório alunos BanquetasBanquetas 88
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Retroprojetor 600 Lúmens - TesRetroprojetor 600 Lúmens - Tes 99
Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica Mesa de reunião 3mx1mMesa de reunião 3mx1m

utilizadas como bancada - Transf.utilizadas como bancada - Transf.
Etec SapopembaEtec Sapopemba

44

AdministrativoAdministrativo Armário de açoArmário de aço 1616
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Batedeira tipo doméstica ArnoBatedeira tipo doméstica Arno 44

Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética Refrigerador GE 110VRefrigerador GE 110V 11
Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica Osciloscópio digitalOsciloscópio digital 22
AdministrativoAdministrativo Relógio sinalizador digitalRelógio sinalizador digital 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Licença AutocadLicença Autocad 2626
AdministrativoAdministrativo Placa de ramal mistoPlaca de ramal misto 11
Recepção AdministrativoRecepção Administrativo Porta Folder/Revistas 2 BandejasPorta Folder/Revistas 2 Bandejas 11
Laboratório EletrônicaLaboratório Eletrônica Multímetro AlicateMultímetro Alicate 22
BibliotecaBiblioteca Livros - Doação Imprensa OficialLivros - Doação Imprensa Oficial 250250
Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Roupeiro de açoRoupeiro de aço 1313
BibliotecaBiblioteca Kit livro de informáticaKit livro de informática 186186
AdministrativoAdministrativo Rack FibracemRack Fibracem 11
Ensino MédioEnsino Médio Bolas esportivasBolas esportivas 4040
Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências Controlador de temperaturaControlador de temperatura

MuflaMufla
11

Área externaÁrea externa Bandeira do BrasilBandeira do Brasil 11
Administrativo/DireçãoAdministrativo/Direção Armário com porta de vidro paraArmário com porta de vidro para

troféustroféus
11

AdministrativoAdministrativo MicrofoneMicrofone 22
Laboratório de gestão/ segurançaLaboratório de gestão/ segurança
do trabalho e bibliotecado trabalho e biblioteca

Mesa de reunião redondaMesa de reunião redonda 1010

Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica Armário de açoArmário de aço 66
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e Embalafil MFSA Frantal CompactaEmbalafil MFSA Frantal Compacta11
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DietéticaDietética Epox 500 MMBVIEpox 500 MMBVI
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudo deBanco de ensaio p/ estudo de

eletrônica analógicaeletrônica analógica
1010

Ensino MédioEnsino Médio Bolsa de gel térmicaBolsa de gel térmica 44
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Relógio de paredeRelógio de parede 11

EletrônicaEletrônica Multímetro Digital D9802Multímetro Digital D9802 77
TerceirizadosTerceirizados Roupeiro de açoRoupeiro de aço 22
Laboratório de informáticaLaboratório de informática MIcro Computadores LenovoMIcro Computadores Lenovo 4242
Sala de aulaSala de aula Quadro escolar verdeQuadro escolar verde 1212
AdministrativoAdministrativo Relógio de parede - sala dosRelógio de parede - sala dos

professoresprofessores
11

Sala de aulaSala de aula CarteirasCarteiras 399399
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Extrator de sucoExtrator de suco 11

Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética Balança Tipo BK 4001Balança Tipo BK 4001 22
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudo deBanco de ensaio p/ estudo de

Eletricidade e EletromagnetismoEletricidade e Eletromagnetismo
33

Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Decibelímetro digitalDecibelímetro digital 33
AdministrativoAdministrativo No breakNo break 11
Ensino MédioEnsino Médio Mapa Mundi corpo humanoMapa Mundi corpo humano 11
Sala dos professoresSala dos professores MicroondasMicroondas 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Processador de alimentosProcessador de alimentos 11

Salas de aulaSalas de aula Rack para computadorRack para computador 88
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Termo Higrômetro 303-CTermo Higrômetro 303-C 22
Laboratório de Nutrição/Laboratório de Nutrição/
AdministrativoAdministrativo

LongarinasLongarinas 1010

Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências Liquidificador MondialLiquidificador Mondial 22
Ensino MédioEnsino Médio Bolsa de material esportivoBolsa de material esportivo 11
Ensino MédioEnsino Médio Pratos demarcatóriosPratos demarcatórios 1010
Ensino MédioEnsino Médio MicroscópioMicroscópio 33
PátioPátio TV LCD 42'TV LCD 42' 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Mangueira 15 metros Tipo IIMangueira 15 metros Tipo II 11
Salas de aulaSalas de aula TV Semp Toshiba 40' LCDTV Semp Toshiba 40' LCD 22
AdministrativoAdministrativo Tendas Gazebo 3x3mTendas Gazebo 3x3m 33
AdministrativoAdministrativo Placa 4 ramais analógicosPlaca 4 ramais analógicos 22
Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado Esmerilhadeira Angular 105mmEsmerilhadeira Angular 105mm 11
SecretariaSecretaria Mini WebcanMini Webcan 11
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudosBanco de ensaio p/ estudos

instalações elétricasinstalações elétricas
1010

AdministrativoAdministrativo Ventilador de colunaVentilador de coluna 55
AdministrativoAdministrativo Sirenes SinaleiraSirenes Sinaleira 22
Sala dos professoresSala dos professores Refrigerador ConsulRefrigerador Consul 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Luxímetro digitalLuxímetro digital 33
AdministrativoAdministrativo Armário em MDFArmário em MDF 55
CoordenaçãoCoordenação Caixa de som amplificadaCaixa de som amplificada 33
Laboratório NutriçãoLaboratório Nutrição Balança Balmec ELC-15Balança Balmec ELC-15 11
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudo deBanco de ensaio p/ estudo de

digital analógicadigital analógica
1010

AuditórioAuditório Conjunto de longarina paraConjunto de longarina para
auditório - 4 lugaresauditório - 4 lugares

2020

AdministrativoAdministrativo Cortador de grama HomelitteCortador de grama Homelitte 11
Laboratório de informáticaLaboratório de informática Servidor Itautec MX203Servidor Itautec MX203 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Ressuscitador tipo AMBU kitRessuscitador tipo AMBU kit 11
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Ensino Médio e TécnicoEnsino Médio e Técnico Tabela PeriódicaTabela Periódica 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Fogão Atlas branco 4 bocasFogão Atlas branco 4 bocas 33

PortariaPortaria Automatizador PorãoAutomatizador Porão
EstacionamentoEstacionamento

11

Laboratório NutriçãoLaboratório Nutrição Balança Corporal 150KBalança Corporal 150K 22
Laboratório NutriçãoLaboratório Nutrição Balança de precisão + dayhomeBalança de precisão + dayhome

digitaldigital
11

Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências PHmetro digital PG1800PHmetro digital PG1800 99
InformáticaInformática Path PanelPath Panel 11
Área externaÁrea externa Bandeira do Município de SãoBandeira do Município de São

PauloPaulo
22

Sala de aulaSala de aula Cadeiras universitáriasCadeiras universitárias 480480
AdministrativoAdministrativo Kit microfone sem fioKit microfone sem fio 11
Laboratório de informáticaLaboratório de informática Mesa para computador - Transf.Mesa para computador - Transf.

Etec de SapopembaEtec de Sapopemba
22

Ensino MédioEnsino Médio Cone plásticoCone plástico 1010
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Pirômetro digitalPirômetro digital 11
Refeitório alunosRefeitório alunos Mesa refeitórioMesa refeitório 44
Laboratório de ciênciasLaboratório de ciências Balança eletrônica LC200ABalança eletrônica LC200A 11
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Analisador de gásAnalisador de gás 11
Salas de aulaSalas de aula Suporte universal alvoSuporte universal alvo 33
AdministrativoAdministrativo Cartão de memóra máquinaCartão de memóra máquina

fotográficafotográfica
11

Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Termômetro infravermelhoTermômetro infravermelho
Homis 448AHomis 448A

11

SecretariaSecretaria Switch 48P TP LINKSwitch 48P TP LINK 11
Laboratório NutriçãoLaboratório Nutrição Balança de Cozinha 10k.Balança de Cozinha 10k. 22
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Bomba de amostragem de ar kitBomba de amostragem de ar kit 11
Salas de aulaSalas de aula TV LCD 32' LGTV LCD 32' LG 33
Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Imobilizador de cabeçaImobilizador de cabeça 11
AdministrativoAdministrativo Furadeira de impactoFuradeira de impacto 11
EletrônicaEletrônica Banco de ensaio p/ estudo deBanco de ensaio p/ estudo de

controladores lógicoscontroladores lógicos
programáveisprogramáveis

66

AdministrativoAdministrativo No stop 230No stop 230 11
Laboratório de Nutrição eLaboratório de Nutrição e
DietéticaDietética

Fogão industrialFogão industrial 22

Segurança do trabalhoSegurança do trabalho Termo-anemômetro digitalTermo-anemômetro digital 22
AdministrativoAdministrativo Arquivo de aço com 4 gavetasArquivo de aço com 4 gavetas 1515
Administrativo/DireçãoAdministrativo/Direção Sofá 2 lugaresSofá 2 lugares 11
InformáticaInformática Placa de redes PCI Wireless NetPlaca de redes PCI Wireless Net

GearGear
8080

AuditórioAuditório Computador ItautecComputador Itautec 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros

Os Recursos Financeiros administrados pela Unidade Escolar são provenientes do Centro PaulaOs Recursos Financeiros administrados pela Unidade Escolar são provenientes do Centro Paula
Souza, da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Fundo Nacional de desenvolvimento da EducaçãoSouza, da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
- FNDE (Ministério da Educação / Governo Federal), através do PDDE - (Programa Dinheiro Direto na- FNDE (Ministério da Educação / Governo Federal), através do PDDE - (Programa Dinheiro Direto na
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Escola).Escola).

Associação de Pais e Mestres (APM)Associação de Pais e Mestres (APM)

Associação de Pais e Mestres (APM) é uma entidade com objetivos sociais e educativos, não tendoAssociação de Pais e Mestres (APM) é uma entidade com objetivos sociais e educativos, não tendo
caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. Tem como finalidades:caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. Tem como finalidades:

Colaborar para atingir objetivos educacionais;Colaborar para atingir objetivos educacionais;

Representar a comunidade e pais junto a escola;Representar a comunidade e pais junto a escola;

Auxiliar na obtenção de recursos para apoiar a escola;Auxiliar na obtenção de recursos para apoiar a escola;

Favoecer o entrosamento entre paise professores;Favoecer o entrosamento entre paise professores;

Prestar serviços à comunidade.Prestar serviços à comunidade.

Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento - DMPP (Centro Paula Souza)Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento - DMPP (Centro Paula Souza)

A verba do Centro Paula Souza é destinada especificamente a Despesas Miúdas e de ProntoA verba do Centro Paula Souza é destinada especificamente a Despesas Miúdas e de Pronto
Pagamento - DMPP, para aplicação e utilização no mês, e são empregadas em melhorias de âmbitoPagamento - DMPP, para aplicação e utilização no mês, e são empregadas em melhorias de âmbito
geral da escola, tais como: reparos hidraúlicos e elétricos, manutenção de equipamentos, materiaisgeral da escola, tais como: reparos hidraúlicos e elétricos, manutenção de equipamentos, materiais
e suprimentos de escritório e serviços.e suprimentos de escritório e serviços.

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento daPrograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE)Educação - FNDE)

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, emO Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, em
caráter suplementar as escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e docaráter suplementar as escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do
Distrito Federal, e as escola privadas de educação especial, mantidas por entidades sem finsDistrito Federal, e as escola privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins
lucrativos registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes delucrativos registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de
assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.

O Programa Dinheiro Direto na Escola, desde 2018 conta com mais um recurso proveniene do PDDE-O Programa Dinheiro Direto na Escola, desde 2018 conta com mais um recurso proveniene do PDDE-
Interativo Web no qual os recursos são destinados exclusivamente para aquisição e serviços deInterativo Web no qual os recursos são destinados exclusivamente para aquisição e serviços de
informática.informática.

A Etec São Mateus, com a aprovação do Conselho de Escola, prioriza ações que beneficie toda aA Etec São Mateus, com a aprovação do Conselho de Escola, prioriza ações que beneficie toda a
Comunidade Escolar, com as aquisições voltadas a uma escola moderna e sustentável, adequandoComunidade Escolar, com as aquisições voltadas a uma escola moderna e sustentável, adequando
seus ambientes para que os discentes tenham cada vez mais aulas práticas, os preparando para aseus ambientes para que os discentes tenham cada vez mais aulas práticas, os preparando para a
vida profissional.vida profissional.

A Etec conta também com o repasse efetuado pela FAT - Fundação de Amparo ao Trabalhador,A Etec conta também com o repasse efetuado pela FAT - Fundação de Amparo ao Trabalhador,
semestralmente, referente ao processo de Vestibulinho que é administrado pela APM, a unidadesemestralmente, referente ao processo de Vestibulinho que é administrado pela APM, a unidade
também licitou os serviços de Cantina Escolar e por motivos da Pandemia Covid-19 não obtevetambém licitou os serviços de Cantina Escolar e por motivos da Pandemia Covid-19 não obteve
recursos do mesmo.recursos do mesmo.

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

  Descrição  Descrição   Percentual (%)  Percentual (%)
APM da Etec São MateusAPM da Etec São Mateus   10,00  10,00
DMPP - Despesas Miúdas Pronto PagamentoDMPP - Despesas Miúdas Pronto Pagamento   64,00  64,00
VestibulinhoVestibulinho   2,00  2,00
PDDEPDDE   24,00  24,00
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TOTALTOTAL      100,00 100,00

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

Relacionamos neste capítulo os serviços prestados por empresas terceirizadas, junto à unidadeRelacionamos neste capítulo os serviços prestados por empresas terceirizadas, junto à unidade
escolar.escolar.

A Etec São Mateus segundo o processo nº 1092122/2018 - legado nº 6113/2017 e contrato nºA Etec São Mateus segundo o processo nº 1092122/2018 - legado nº 6113/2017 e contrato nº
001/2019, é atendida como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula001/2019, é atendida como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza, contratada - Souza, contratada - Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli - EPPJumper Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli - EPP, objeto - , objeto - ServiçoServiço
de Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmadade Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada, contando com dois postos de trabalho diurno, contando com dois postos de trabalho diurno
e noturno.e noturno.

A empresa citada possui escritório à Rua Justiniano, 50 Vila Alpina, São Paulo/SP, CEP 03208-010A empresa citada possui escritório à Rua Justiniano, 50 Vila Alpina, São Paulo/SP, CEP 03208-010
fone (11) 2366-7941, devendo atuar com profissionais habilitados, sendo assim a empresa participoufone (11) 2366-7941, devendo atuar com profissionais habilitados, sendo assim a empresa participou
da modalidade pregão eletrônico nº 73/2018 e o contrato possui vigência de 15 meses (deda modalidade pregão eletrônico nº 73/2018 e o contrato possui vigência de 15 meses (de
17/01/2019 à15/04/2020) consecutivos e ininterruptos, podendo ser prorrogado por sucessivos17/01/2019 à15/04/2020) consecutivos e ininterruptos, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos, iguais ou inferiores, a critério do contratante, não excedendo o total de 60 meses. Gestor:períodos, iguais ou inferiores, a critério do contratante, não excedendo o total de 60 meses. Gestor:
Alexandra de Jesus Tadeu - Diretora de Serviços Administrativos.Alexandra de Jesus Tadeu - Diretora de Serviços Administrativos.

A Etec São Mateus segundo o Processo nº 769945/2019, Pregão Eletrônico nº 063/2019 e ContratoA Etec São Mateus segundo o Processo nº 769945/2019, Pregão Eletrônico nº 063/2019 e Contrato
nº 163/2019, é atendida como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulanº 163/2019, é atendida como segue: contratante - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza, contratada - Souza, contratada - Fusion Serviços Especiais Ltda. EPPFusion Serviços Especiais Ltda. EPP, objeto - Prestação de, objeto - Prestação deServiços deServiços de
Limpeza em Ambiente EscolarLimpeza em Ambiente Escolar, contando com trêspostos de trabalho., contando com trêspostos de trabalho.

A empresa citada possui escritório à Rua Torquato Tasso, 728Vila Prudente, São Paulo/SP, CEPA empresa citada possui escritório à Rua Torquato Tasso, 728Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP
03136-030 fone (11) 3315-0218, devendo atuar com profissionais habilitados na prestação de03136-030 fone (11) 3315-0218, devendo atuar com profissionais habilitados na prestação de
serviços de limpeza em ambiente escolar, com o fornecimento de mão-de-obra, saneantesserviços de limpeza em ambiente escolar, com o fornecimento de mão-de-obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições dedomissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de
insalubridade e higiene, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo deinsalubridade e higiene, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de
Referência.Referência.

O contrato possui vigência de 30meses a partir de 11/2019, podendo ser prorrogado por sucessivosO contrato possui vigência de 30meses a partir de 11/2019, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos até o limite de 60 meses. Gestor: Alexandra de Jesus Tadeu - Diretora de Serviçosperíodos até o limite de 60 meses. Gestor: Alexandra de Jesus Tadeu - Diretora de Serviços
Administrativos.Administrativos.

A Etec São Mateus conta com prestação de A Etec São Mateus conta com prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação dos alunos doServiços de Nutrição e Alimentação dos alunos do
ETIMETIM, por meio da empresa: , por meio da empresa: Soluções Serviços Terceirizados - EirelliSoluções Serviços Terceirizados - Eirelli, com sede na Rua Senador, com sede na Rua Senador
Carlos Teixeira de Carvalho, 523, o termo de contrato é regido pela Lei Federal nº 10.520/2002Carlos Teixeira de Carvalho, 523, o termo de contrato é regido pela Lei Federal nº 10.520/2002
Decreto Estadual nº 49.722/2005 e pelo regulamento em anexo à Resolução CC 27, de 25/05/2006,Decreto Estadual nº 49.722/2005 e pelo regulamento em anexo à Resolução CC 27, de 25/05/2006,
aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, doaplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do
Decreto Estadual nº 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP 10, de 19/11/2002.Decreto Estadual nº 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP 10, de 19/11/2002.

O prazo de duração do contrato é de 15 meses (28/12/2018 à 26/03/2020) consecutivos eO prazo de duração do contrato é de 15 meses (28/12/2018 à 26/03/2020) consecutivos e
ininterruptos, podendo ser prorrogados até o limite de 60 meses. Gestor: Wladimir Pasquarelli - ATAininterruptos, podendo ser prorrogados até o limite de 60 meses. Gestor: Wladimir Pasquarelli - ATA

A Etec São Mateus conta também com empresa ofertante de A Etec São Mateus conta também com empresa ofertante de Prestação de Serviço dePrestação de Serviço de
Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva aos Elevadores e Plataformas sem aManutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva aos Elevadores e Plataformas sem a
inclusão de peçasinclusão de peças, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de
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Referência. Empresa Referência. Empresa Elevadores São Paulo Ltda. - EPPElevadores São Paulo Ltda. - EPP, situada na Rua Aviador Barros, 72 -, situada na Rua Aviador Barros, 72 -
Saúde, CEP 04162-070, São Paulo/SP, em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico nºSaúde, CEP 04162-070, São Paulo/SP, em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico nº
110/2017, processo nº 6682/2015, contrato nº 004/2018, tendo o prazo de vigência de 12 meses,110/2017, processo nº 6682/2015, contrato nº 004/2018, tendo o prazo de vigência de 12 meses,
podendo ser prorrogado mediante termos de aditamento, serviços iniciados em 23/02/2018. Gestor:podendo ser prorrogado mediante termos de aditamento, serviços iniciados em 23/02/2018. Gestor:
Wladimir Pasquarelli - ATA.Wladimir Pasquarelli - ATA.

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição A unidade escolar terá como órgão deliberativo, oA unidade escolar terá como órgão deliberativo, o

Conselho de Escola, integrado por representantesConselho de Escola, integrado por representantes
da comunidade escolar e da comunidade extra-da comunidade escolar e da comunidade extra-
escolar, cuja composição será: I- pela comunidadeescolar, cuja composição será: I- pela comunidade
escolar: Diretor, como presidente nato; um dosescolar: Diretor, como presidente nato; um dos
coordenadores de curso, um dos professores, umcoordenadores de curso, um dos professores, um
dos servidores técnico-administrativos, um dosdos servidores técnico-administrativos, um dos
pais dos alunos e um dos alunos. II- pelapais dos alunos e um dos alunos. II- pela
comunidade extra-escolar: representante decomunidade extra-escolar: representante de
órgão de classe, representante dos empresários,órgão de classe, representante dos empresários,
aluno egresso, representante do poder publicoaluno egresso, representante do poder publico
municipal, representante de organizações não-municipal, representante de organizações não-
governamentais, representante de entidadesgovernamentais, representante de entidades
assistenciais, representante de segmentos deassistenciais, representante de segmentos de
interesse da escola. A composição da comunidadeinteresse da escola. A composição da comunidade
extra-escolar será de no mínimo de três membrosextra-escolar será de no mínimo de três membros
e no máximo de seis membros, os representantese no máximo de seis membros, os representantes
mencionados no inciso I serão escolhidos pelosmencionados no inciso I serão escolhidos pelos
seus pares e os mencionados no inciso II pelaseus pares e os mencionados no inciso II pela
Direção da Escola, com mandato de um anoDireção da Escola, com mandato de um ano
permitidas recondução. O Conselho terá aspermitidas recondução. O Conselho terá as
seguintes atribuições: - deliberar sobre a propostaseguintes atribuições: - deliberar sobre a proposta
pedagógica, alternativas de solução parapedagógica, alternativas de solução para
problemas administrativos e pedagógicos,problemas administrativos e pedagógicos,
prioridades para aplicação de recursos geradosprioridades para aplicação de recursos gerados
pela escola e instituições auxiliares, - propor aopela escola e instituições auxiliares, - propor ao
CEETEPS a extinção ou a criação de cursos, -CEETEPS a extinção ou a criação de cursos, -
aprovar o Plano Plurianual de Gestão e Planoaprovar o Plano Plurianual de Gestão e Plano
Escolar, - apreciar os relatórios anuais da escola.Escolar, - apreciar os relatórios anuais da escola.
Poderá ser convocado pela Direção da Escola paraPoderá ser convocado pela Direção da Escola para
manifestar-se sobre outros temas de interesse damanifestar-se sobre outros temas de interesse da
comunidade escolar, reunindo-se ordinariamentecomunidade escolar, reunindo-se ordinariamente
no mínimo uma vez no semestre eno mínimo uma vez no semestre e
extraordinariamente quando convocado pelo seuextraordinariamente quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria dos membros.presidente ou pela maioria dos membros.
Membros - Conselho de Escola - GestãoMembros - Conselho de Escola - Gestão
2020/2021 Comunidade Escolar Margarete2020/2021 Comunidade Escolar Margarete
Moreno Grigalevicius - Diretor de Escola eMoreno Grigalevicius - Diretor de Escola e
Presidente do Conselho de Escola WladimirPresidente do Conselho de Escola Wladimir
Pasquarelli - Representante das diretorias dePasquarelli - Representante das diretorias de
serviços e relações institucionais Cibelle Cardososerviços e relações institucionais Cibelle Cardoso
Messias - Representante dos Professores OsvaldoMessias - Representante dos Professores Osvaldo
Abenza Lopes Ascon - Representante dosAbenza Lopes Ascon - Representante dos

                            45 / 74                            45 / 74



 

Servidores técnicos administrativos RosanaServidores técnicos administrativos Rosana
Siqueira Campanholli- Representante dos pais deSiqueira Campanholli- Representante dos pais de
alunos Monalisa Petrucci de Araujo -alunos Monalisa Petrucci de Araujo -
Representante dos alunos Lúcia Helena Lauiano -Representante dos alunos Lúcia Helena Lauiano -
Representante dos alunos Comunidade Extra-Representante dos alunos Comunidade Extra-
Escolar Alexandra de Jesus Tadeu - RepresentanteEscolar Alexandra de Jesus Tadeu - Representante
das instituições auxiliares Raphaela Procópiodas instituições auxiliares Raphaela Procópio
Gonçalves - Representante dos alunos egressosGonçalves - Representante dos alunos egressos
Glaucia Moreira de Oliveira Games -Glaucia Moreira de Oliveira Games -
Representante dos demais segmentos deRepresentante dos demais segmentos de
interesse da escola Laerso Martim da Silva -interesse da escola Laerso Martim da Silva -
Representante dos empresários vinculados a umRepresentante dos empresários vinculados a um
dos cursos da Etec Edson Pereira Sebastião -dos cursos da Etec Edson Pereira Sebastião -
Representante do Poder Público Municipal -Representante do Poder Público Municipal -
Subprefeitura de São MateusSubprefeitura de São Mateus

DenominaçãoDenominação APM - Associacao de Pais e MestresAPM - Associacao de Pais e Mestres
DescriçãoDescrição Instituição auxiliar da escola, terá por finalidadeInstituição auxiliar da escola, terá por finalidade

colaborar no aprimoramento do processocolaborar no aprimoramento do processo
educacional, na assistência ao escolar e naeducacional, na assistência ao escolar e na
integração família-escola-comunidade, entidadeintegração família-escola-comunidade, entidade
com objetivos sociais e educativos, não tem viéscom objetivos sociais e educativos, não tem viés
politico, racial ou religioso e nem finalidadespolitico, racial ou religioso e nem finalidades
lucrativas. Proporá colaborar com a direção paralucrativas. Proporá colaborar com a direção para
atingir os objetivos educacionais propostos pelaatingir os objetivos educacionais propostos pela
escola, representará inspiração da comunidade eescola, representará inspiração da comunidade e
dos pais de alunos junto a escola, mobilizarádos pais de alunos junto a escola, mobilizará
recursos humanos, materiais e financeiros darecursos humanos, materiais e financeiros da
comunidade para auxiliar a escola no que dizcomunidade para auxiliar a escola no que diz
respeito a melhoria do ensino, desenvolvimentorespeito a melhoria do ensino, desenvolvimento
de atividades de assistência ao escolar carente,de atividades de assistência ao escolar carente,
nas áreas de economia e conservação enas áreas de economia e conservação e
manutenção do preço, manutenção de maquinasmanutenção do preço, manutenção de maquinas
e equipamentos, programação de atividadese equipamentos, programação de atividades
culturais e de lazer que envolvam a participaçãoculturais e de lazer que envolvam a participação
conjunta de pais, alunos e professores, prestaraconjunta de pais, alunos e professores, prestara
serviços a comunidade. Os meios e recursos paraserviços a comunidade. Os meios e recursos para
atender os objetivos da APM serão obtidos atravésatender os objetivos da APM serão obtidos através
de: contribuição dos associados (facultativa),de: contribuição dos associados (facultativa),
convênios e parcerias, doação promoção diversas,convênios e parcerias, doação promoção diversas,
retribuição pelos serviços e atendimentosretribuição pelos serviços e atendimentos
prestados a comunidade. O quadro social da APMprestados a comunidade. O quadro social da APM
será constituído por: Associados Natos: Serãoserá constituído por: Associados Natos: Serão
associados natos, os integrantes da direção daassociados natos, os integrantes da direção da
escola, corpo docente, servidores administrativos,escola, corpo docente, servidores administrativos,
pais dos alunos menores de 16 anos e alunospais dos alunos menores de 16 anos e alunos
maiores de 16 anos. Associados Admitidos: Serãomaiores de 16 anos. Associados Admitidos: Serão
associados admitidos, os pais de ex-alunos, os ex-associados admitidos, os pais de ex-alunos, os ex-
alunos maiores de 18 anos, os ex-professores ealunos maiores de 18 anos, os ex-professores e
demais membros da comunidade, desde quedemais membros da comunidade, desde que
concordes e aceitos conforme as normasconcordes e aceitos conforme as normas
estatutárias. Associados Honorários: Serãoestatutárias. Associados Honorários: Serão
considerados associados honorários, a critério daconsiderados associados honorários, a critério da
APM, aqueles que tenham prestado relevantesAPM, aqueles que tenham prestado relevantes

                            46 / 74                            46 / 74



 

serviços à educação, à escola e/ou à associação. Aserviços à educação, à escola e/ou à associação. A
APM terá como Órgãos Diretivos: AssembleiaAPM terá como Órgãos Diretivos: Assembleia
Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. OGeral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O
Diretor de Escola poderá participar e opinar dasDiretor de Escola poderá participar e opinar das
reuniões da Diretoria Executiva, participando nosreuniões da Diretoria Executiva, participando nos
debates, prestando orientações oudebates, prestando orientações ou
esclarecimentos, ou fazer constar em ATA seusesclarecimentos, ou fazer constar em ATA seus
pontos de vista, mas sem direito a voto. A Gestãopontos de vista, mas sem direito a voto. A Gestão
atual da APM foi eleita através de Assembleiaatual da APM foi eleita através de Assembleia
Geral Ordinária para o período de 04 de agosto deGeral Ordinária para o período de 04 de agosto de
2020 à 04 de agosto de 2021. Membros - APM2020 à 04 de agosto de 2021. Membros - APM
Membros da Diretoria Executiva: Alexandra deMembros da Diretoria Executiva: Alexandra de
Jesus Tadeu Cibelle Cardoso Messias DivinaJesus Tadeu Cibelle Cardoso Messias Divina
Batista dos Santos Freitas Membros da DiretoriaBatista dos Santos Freitas Membros da Diretoria
Financeira: Rosana Siqueira CampanholliFinanceira: Rosana Siqueira Campanholli
Alessandra Aguiar dos Santos Moraes DiretorAlessandra Aguiar dos Santos Moraes Diretor
Cultural, Esportes e Social: Margarete MorenoCultural, Esportes e Social: Margarete Moreno
Grigalevicius Diretor de Patrimônio: WladimirGrigalevicius Diretor de Patrimônio: Wladimir
Pasquarelli Membros do Conselho Fiscal: JonatasPasquarelli Membros do Conselho Fiscal: Jonatas
Eduardo de Oliveira Santos Verônica de SouzaEduardo de Oliveira Santos Verônica de Souza
Castro Coutinho Rubens de Carvalho PereiraCastro Coutinho Rubens de Carvalho Pereira

DenominaçãoDenominação CIPA-EscolaCIPA-Escola
DescriçãoDescrição A escola pretende trabalhar (com o auxilio doA escola pretende trabalhar (com o auxilio do

Curso Técnico em Segurança do Trabalho), osCurso Técnico em Segurança do Trabalho), os
conceitos de segurança com a comunidade local,conceitos de segurança com a comunidade local,
atuar de forma preventiva diante de problemas deatuar de forma preventiva diante de problemas de
segurança laboral no ambiente escolar, visando asegurança laboral no ambiente escolar, visando a
identificação de riscos para a segurança dosidentificação de riscos para a segurança dos
alunos e funcionários, divulgando informaçõesalunos e funcionários, divulgando informações
pertinentes ao tema para a comunidade escolar.pertinentes ao tema para a comunidade escolar.
Um grupo de trabalho esta sendo desenvolvido naUm grupo de trabalho esta sendo desenvolvido na
unidade para atuar neste quesito, composto pelounidade para atuar neste quesito, composto pelo
Assistente Técnico Administrativo, CoordenadorAssistente Técnico Administrativo, Coordenador
do curso de Segurança Trabalho da unidade e umdo curso de Segurança Trabalho da unidade e um
funcionário administrativo, sito: - Wladimirfuncionário administrativo, sito: - Wladimir
Pasquarelli - Divina Batista dos Santos Freitas -Pasquarelli - Divina Batista dos Santos Freitas -
Osvaldo AsconOsvaldo Ascon

DenominaçãoDenominação CIPACIPA
DescriçãoDescrição  A CIPA tem por finalidade divulgar aos A CIPA tem por finalidade divulgar aos

trabalhadores informações relativas a segurançatrabalhadores informações relativas a segurança
e saúde no trabalhado; Divulgar e promover oe saúde no trabalhado; Divulgar e promover o
cumprimento das normas regulamentadoras;cumprimento das normas regulamentadoras;
Colaborar no desenvolvimento e implementaçãoColaborar no desenvolvimento e implementação
do PCMSO e PPRA; Promover anualmente emdo PCMSO e PPRA; Promover anualmente em
conjunto com o SESMT, se houver, a semanaconjunto com o SESMT, se houver, a semana
interna de prevenção do trabalho - SIPAT; As atasinterna de prevenção do trabalho - SIPAT; As atas
de reuniões deverão ficar no estabelecimento ade reuniões deverão ficar no estabelecimento a
disposição dos agentes de inspeção do trabalho;disposição dos agentes de inspeção do trabalho;
As atas de reunião deverão ser assinadas pelosAs atas de reunião deverão ser assinadas pelos
presentes com encaminhamento para todos ospresentes com encaminhamento para todos os
membros. Constituída desde 2014, composta pormembros. Constituída desde 2014, composta por
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um representante do empregador por eleum representante do empregador por ele
designado. A unidade segue as orientaçõesdesignado. A unidade segue as orientações
emanadas do CPS por meio do Núcleo deemanadas do CPS por meio do Núcleo de
Promoção de Saúde Ocupacional (NPSO) OPromoção de Saúde Ocupacional (NPSO) O
Assistente Técnico Administrativo da unidade Sr.Assistente Técnico Administrativo da unidade Sr.
Wladimir Pasquarelli foi designado para atuar noWladimir Pasquarelli foi designado para atuar no
período de 09/2020 à 09/2021.período de 09/2020 à 09/2021.

DenominaçãoDenominação Grêmio Estudantil Grêmio Estudantil 
DescriçãoDescrição Grêmio Estudantil da ETEC São Mateus Segundo oGrêmio Estudantil da ETEC São Mateus Segundo o

Artigo 110 do Regimento Comum das ETEC´s queArtigo 110 do Regimento Comum das ETEC´s que
versa sobre o reconhecimento das Instituiçõesversa sobre o reconhecimento das Instituições
Auxiliares, sem finalidade lucrativa, com estatutosAuxiliares, sem finalidade lucrativa, com estatutos
próprios, cujos objetivos são colaborar nopróprios, cujos objetivos são colaborar no
aprimoramento do processo educacional, naaprimoramento do processo educacional, na
assistência ao aluno e aos demais membros daassistência ao aluno e aos demais membros da
comunidade escolar e na integração família-comunidade escolar e na integração família-
escola-comunidade faz-se necessário àescola-comunidade faz-se necessário à
implantação do Grêmio estudantil. No ano deimplantação do Grêmio estudantil. No ano de
2017, de acordo com a legislação vigente que2017, de acordo com a legislação vigente que
dispões sobre a organização de entidadesdispões sobre a organização de entidades
representativas de estudantes, assegurando “arepresentativas de estudantes, assegurando “a
organização de Estudantes como entidadesorganização de Estudantes como entidades
autônomas representativas dos interesses dosautônomas representativas dos interesses dos
estudantes secundaristas com finalidadesestudantes secundaristas com finalidades
educacionais, culturais, cívicas esportivas eeducacionais, culturais, cívicas esportivas e
sociais” (art. 1º). Além da Lei 7.398, lei quesociais” (art. 1º). Além da Lei 7.398, lei que
garante esta forma de organização e o Estatutogarante esta forma de organização e o Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 –, que em seu artigo 53º,de julho de 1990 –, que em seu artigo 53º,
estabelece que: a criança e o adolescente têmestabelece que: a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao plenodireito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo paradesenvolvimento de sua pessoa, preparo para
exercício da cidadania e qualificação para oexercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando lhes, no inciso IV: o direitotrabalho, assegurando lhes, no inciso IV: o direito
dos estudantes de se organizar e participar dedos estudantes de se organizar e participar de
entidades estudantis, a ETEC São Mateus reuniuentidades estudantis, a ETEC São Mateus reuniu
os representantes de sala dos cursos, aos representantes de sala dos cursos, a
coordenação responsável pela Orientaçãocoordenação responsável pela Orientação
Educacional e diretor da escola para aEducacional e diretor da escola para a
formalização da criação e a aprovação do estatutoformalização da criação e a aprovação do estatuto
do Grêmio Estudantil. Após processo eleitoraldo Grêmio Estudantil. Após processo eleitoral
organizado pelos representantes de sala, emorganizado pelos representantes de sala, em
março 2020, após comprovada lisura do processomarço 2020, após comprovada lisura do processo
democrático atendendo ao disposto emdemocrático atendendo ao disposto em
cronograma de atividades do Grêmio Estudantil oscronograma de atividades do Grêmio Estudantil os
seguintes membros: GRÊMIO ESTUDANTIL ETECseguintes membros: GRÊMIO ESTUDANTIL ETEC
SÃO MATEUS Integrantes Presidente GABRIELSÃO MATEUS Integrantes Presidente GABRIEL
SILVA - 3º ETIM Nutrição Vice presidente WAGNERSILVA - 3º ETIM Nutrição Vice presidente WAGNER
NASCIMENTO - 2° ETIM Administração 1ºNASCIMENTO - 2° ETIM Administração 1º
secretário RENATA BRAGA - 2° ETIMsecretário RENATA BRAGA - 2° ETIM
Administração 2º secretário RENAN MONTE - 2°Administração 2º secretário RENAN MONTE - 2°
ETIM Segurança 1º tesoureiro JOÃO UCHOA -ETIM Segurança 1º tesoureiro JOÃO UCHOA -
3°ETIM Segurança 2º tesoureiro BEATRIZ3°ETIM Segurança 2º tesoureiro BEATRIZ
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OLIVEIRA - 2° ETIM Nutrição Orador LEONARDOOLIVEIRA - 2° ETIM Nutrição Orador LEONARDO
PEREIRA - 3° ETIM Informática Diretor socialPEREIRA - 3° ETIM Informática Diretor social
WILSON PERES - 3°ETIM Segurança Diretor deWILSON PERES - 3°ETIM Segurança Diretor de
imprensa ELIZEU ANTUNES - 2° ETIM Informáticaimprensa ELIZEU ANTUNES - 2° ETIM Informática
Diretor de esportes NICOLLAS DE SOUZA - 3°ETIMDiretor de esportes NICOLLAS DE SOUZA - 3°ETIM
Segurança Diretor cultural RAYANE SOUZA - 2°Segurança Diretor cultural RAYANE SOUZA - 2°
ETIM Administração 1º suplente LUIZ FERREIRA -ETIM Administração 1º suplente LUIZ FERREIRA -
1° ETIM Segurança 2º suplente GIOVANNA1° ETIM Segurança 2º suplente GIOVANNA
BORGES - 1° ETIM Nutrição Para o ano de 2021BORGES - 1° ETIM Nutrição Para o ano de 2021
não houve interesse por parte destes alunos emnão houve interesse por parte destes alunos em
dar continuidade ao Grêmio ( foi sugerida essadar continuidade ao Grêmio ( foi sugerida essa
proposta por conta da pandemia), os demais nãoproposta por conta da pandemia), os demais não
demonstraram empenho em apresentardemonstraram empenho em apresentar
propostas, nem formação de uma nova chapa,propostas, nem formação de uma nova chapa,
portanto a eleição para substituição será realizadaportanto a eleição para substituição será realizada
no 2ºsemestre de 2021. .no 2ºsemestre de 2021. .

MissãoMissão
Proporcionar educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência,Proporcionar educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência,
visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do bairro de São Mateus e demaisvisando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do bairro de São Mateus e demais
distritos da Zona Leste da cidade de São Paulo.distritos da Zona Leste da cidade de São Paulo.

VisãoVisão
Consolidar-se como referência no bairro de São Mateus e demais distritos da Zona Leste da cidadeConsolidar-se como referência no bairro de São Mateus e demais distritos da Zona Leste da cidade
de São Paulo na formação e capacitação profissional, estimulando a produtividade e competitividadede São Paulo na formação e capacitação profissional, estimulando a produtividade e competitividade
da economia da comunidade, oferecendo condições aos jovens de inserção e manutenção noda economia da comunidade, oferecendo condições aos jovens de inserção e manutenção no
mercado de trabalho, de forma efetiva e cidadã.mercado de trabalho, de forma efetiva e cidadã.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Características demográficas e localizaçãoCaracterísticas demográficas e localização

A Etec São Mateus localiza-se no distrito homônimo, na Zona Leste de São Paulo. O distrito possuiA Etec São Mateus localiza-se no distrito homônimo, na Zona Leste de São Paulo. O distrito possui
155.140 habitantes e caracteriza-se principalmente por atividades do setor econômico terciário, com155.140 habitantes e caracteriza-se principalmente por atividades do setor econômico terciário, com
altíssima concentração de atividades comerciais. A região conta também com um parque industrialaltíssima concentração de atividades comerciais. A região conta também com um parque industrial
com relevância regional e proximidade com a Petroquímica Braskem, localizada na cidade de Mauá.com relevância regional e proximidade com a Petroquímica Braskem, localizada na cidade de Mauá.
Outro grande ponto positivo e oportunidade é a localização a poucos metros do maior CentroOutro grande ponto positivo e oportunidade é a localização a poucos metros do maior Centro
Comercial da América Latina, o Shopping Aricanduva.Comercial da América Latina, o Shopping Aricanduva.

A unidade escolar entende a importância do conhecimento das empresas de seu entorno, bem comoA unidade escolar entende a importância do conhecimento das empresas de seu entorno, bem como
seus ramos de atividade, visando estreitar o relacionamento entre ambos e concretizar parcerias,seus ramos de atividade, visando estreitar o relacionamento entre ambos e concretizar parcerias,
tanto para fins de estágio de seus discentes, quanto para oportunidades de visitas técnicas, eventostanto para fins de estágio de seus discentes, quanto para oportunidades de visitas técnicas, eventos
ou projetos de benefícios comum.ou projetos de benefícios comum.

A maior parte população possui renda média. A grande concentração de comércio está na principalA maior parte população possui renda média. A grande concentração de comércio está na principal
via do bairro, aavenida Mateo Bei, que está a menos de 1 quilômetro de distância da Etec.via do bairro, aavenida Mateo Bei, que está a menos de 1 quilômetro de distância da Etec.
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Por São Mateus também passa a maior avenida do mundo, em extensão, aSapopemba, além dePor São Mateus também passa a maior avenida do mundo, em extensão, aSapopemba, além de
estar localizado ao lado daregião do ABCSanto André, e distritos como oAricanduvaeTatuapéestar localizado ao lado daregião do ABCSanto André, e distritos como oAricanduvaeTatuapé

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

Características sociais e demográficas da região:Características sociais e demográficas da região:

Território e população - área em km² 1.521,11Território e população - área em km² 1.521,11
População no distrito - 155.000População no distrito - 155.000
População com menos de 15 anos - 20,0%População com menos de 15 anos - 20,0%
População com mais de 60 anos - 12,5%População com mais de 60 anos - 12,5%

Fonte: Seade Fonte: Seade 

MobilidadeMobilidade

A Escola Técnica Estadual São Mateus está localizada às margens Avenida Aricanduva, via expressaA Escola Técnica Estadual São Mateus está localizada às margens Avenida Aricanduva, via expressa
caracterizada por possuir grande fluxo de pessoas diariamente, visto que a avenida é umacaracterizada por possuir grande fluxo de pessoas diariamente, visto que a avenida é uma
importante rota de conexão entre o centro e a periferia de São Paulo, cumprindo um importanteimportante rota de conexão entre o centro e a periferia de São Paulo, cumprindo um importante
papel na mobilidade da Zona Leste. Devido ao grande movimento, a Etec São Mateus tem umapapel na mobilidade da Zona Leste. Devido ao grande movimento, a Etec São Mateus tem uma
posição de destaque geográfico, já está situada em rota comum e familiar para uma grande parcelaposição de destaque geográfico, já está situada em rota comum e familiar para uma grande parcela
dos residentes da zona leste paulista. dos residentes da zona leste paulista. 

O ensino modular é uma modalidade de extrema relevância considerando que alguns elementosO ensino modular é uma modalidade de extrema relevância considerando que alguns elementos
facilitam o acesso de trabalhadores que desejam se capacitar tecnicamente. Pessoas que terminamfacilitam o acesso de trabalhadores que desejam se capacitar tecnicamente. Pessoas que terminam
seu expediente no centro de São Paulo em horário comercial e retornam para suas residências têm aseu expediente no centro de São Paulo em horário comercial e retornam para suas residências têm a
Avenida Aricanduva como rota para seus destinos, fazendo com que o trabalhador em questão nãoAvenida Aricanduva como rota para seus destinos, fazendo com que o trabalhador em questão não
tenha a necessidade de desviar de sua rota original para ter acesso à educação técnica. tenha a necessidade de desviar de sua rota original para ter acesso à educação técnica. 

A via é atendida por 7 linhas de ônibus: 4210-10A via é atendida por 7 linhas de ônibus: 4210-10, , 4311-104311-10, , 4313-104313-10, , 507T-10507T-10, , 524M-10524M-10, , 574J-10,574J-10,
além de estar situada a 3 quilômetros de distância da estação de metrô mais próxima (estação daalém de estar situada a 3 quilômetros de distância da estação de metrô mais próxima (estação da
recém-inaugurada Linha 15-Prata).recém-inaugurada Linha 15-Prata).

E Etec é uma das únicas escolas técnicas do distrito de São Mateus. A escola técnica mais próxima éE Etec é uma das únicas escolas técnicas do distrito de São Mateus. A escola técnica mais próxima é
a Etec de Sapopemba, localizada a um raio de 5,50 km da unidade.a Etec de Sapopemba, localizada a um raio de 5,50 km da unidade.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

As Etecs foram as primeiras unidades de ensino públicas do País a oferecer alternativas de cursos jáAs Etecs foram as primeiras unidades de ensino públicas do País a oferecer alternativas de cursos já
adequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio, aprovada no início de 2017. Além da ofertaadequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio, aprovada no início de 2017. Além da oferta
do Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), uma das principais estratégias do CPS para aumentardo Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), uma das principais estratégias do CPS para aumentar
as opções de quem inicia a formação profissional logo cedo foi expandir outras duas modalidades deas opções de quem inicia a formação profissional logo cedo foi expandir outras duas modalidades de
cursos: o Novotec e os da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS).cursos: o Novotec e os da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS).

Criado em março de 2019, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,Criado em março de 2019, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
oNovotecoferece o itinerário de formação técnica e profissional nas Etecs e nas escolas da SecretariaoNovotecoferece o itinerário de formação técnica e profissional nas Etecs e nas escolas da Secretaria
de Educação em três modalidades: Integrado, Expresso e Virtual. O candidato pode optar por duasde Educação em três modalidades: Integrado, Expresso e Virtual. O candidato pode optar por duas
modalidades de certificação, o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médiomodalidades de certificação, o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médio
com Qualificação Profissional. Em 2020, foram oferecidas cerca de 15 mil vagas nas Etecs e 5.500com Qualificação Profissional. Em 2020, foram oferecidas cerca de 15 mil vagas nas Etecs e 5.500
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nas Escolas Estaduais (EEs).nas Escolas Estaduais (EEs).

Tradicionalmente, quem opta por estudar à noite trabalha durante o dia. A maioria já tem o EnsinoTradicionalmente, quem opta por estudar à noite trabalha durante o dia. A maioria já tem o Ensino
Médio completo e faz um curso técnico para se qualificar e buscar uma posição melhor no mercadoMédio completo e faz um curso técnico para se qualificar e buscar uma posição melhor no mercado
de trabalho. Os jovens têm mostrado um crescente interesse em antecipar o contato com umade trabalho. Os jovens têm mostrado um crescente interesse em antecipar o contato com uma
profissão ao escolher a formação técnica concomitante ao Ensino Médio, seja em período integral ouprofissão ao escolher a formação técnica concomitante ao Ensino Médio, seja em período integral ou
não. Essa tendência pode ser consequência da diversificação de oportunidades para se obter asnão. Essa tendência pode ser consequência da diversificação de oportunidades para se obter as
duas formações concomitantemente, principalmente nos últimos anos.duas formações concomitantemente, principalmente nos últimos anos.

Os cerca de 880 alunos da Etec São Mateus são provenientes da comunidade de São Mateus e dosOs cerca de 880 alunos da Etec São Mateus são provenientes da comunidade de São Mateus e dos
bairros vizinhos, de diversas idades e classes sociais, o que resulta em uma pluralidade quebairros vizinhos, de diversas idades e classes sociais, o que resulta em uma pluralidade que
possibilita uma convivência social intensa de trocas de experiências.possibilita uma convivência social intensa de trocas de experiências.

As turmas do Ensino Técnico Integrado possuem faixa etária de 14 a 21 anos, provindo em suaAs turmas do Ensino Técnico Integrado possuem faixa etária de 14 a 21 anos, provindo em sua
maioria de escolas públicas da região, dados que a cada ano se equilibram, pois a Etec passa a sermaioria de escolas públicas da região, dados que a cada ano se equilibram, pois a Etec passa a ser
opção de alunos da rede privada de ensino. As turmas do Ensino Técnico período noturno, possuemopção de alunos da rede privada de ensino. As turmas do Ensino Técnico período noturno, possuem
faixa etária entre 16 e 60 anos, procurando por ingresso no mercado de trabalho ou ainda porfaixa etária entre 16 e 60 anos, procurando por ingresso no mercado de trabalho ou ainda por
atualizações profissionais ou certificações.atualizações profissionais ou certificações.

Em suma, o perfil dos discentes da Etec São Mateus é marcado pela pluralidade social, cultural eEm suma, o perfil dos discentes da Etec São Mateus é marcado pela pluralidade social, cultural e
econômica. De modo geral o aluno da Etec está aberto à mudanças e disposto a participar deeconômica. De modo geral o aluno da Etec está aberto à mudanças e disposto a participar de
desafios, integram com entusiasmo equipes, projetos ou grupos de conhecimento de forma prática,desafios, integram com entusiasmo equipes, projetos ou grupos de conhecimento de forma prática,
consciente e responsável.consciente e responsável.

Atos LegaisAtos Legais
  

Atos Legais de Criação e Funcionamento - Etec 227 São MateusAtos Legais de Criação e Funcionamento - Etec 227 São Mateus

Decreto nº 55.314 de 05 de janeiro de 2010.Decreto nº 55.314 de 05 de janeiro de 2010.

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

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

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

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios – Habilitação Profissional de Técnico em Administração. EnsinoEixo Tecnológico: Gestão e Negócios – Habilitação Profissional de Técnico em Administração. Ensino
Médio com Habilitação Profissional (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).Médio com Habilitação Profissional (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).
Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15/12/2020;Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15/12/2020;
Resolução CNE/CP 1, de 05/01/2021; Resolução CNE/CEB 3, de 21/11/2018; Resolução SE 78,Resolução CNE/CP 1, de 05/01/2021; Resolução CNE/CEB 3, de 21/11/2018; Resolução SE 78,
07/11/2008; Decreto Federal, 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014;07/11/2008; Decreto Federal, 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014;
Parecer CNE/CEB 11, de 12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEEParecer CNE/CEB 11, de 12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução Seduc 87, de 20/11/2020. Plano de Curso aprovado pela Portaria do168/2019; Resolução Seduc 87, de 20/11/2020. Plano de Curso aprovado pela Portaria do
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Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993, de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial deCoordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993, de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial de
30/01/2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas 60-61, retificada no Diário Oficial de 18/02/2021 –30/01/2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas 60-61, retificada no Diário Oficial de 18/02/2021 –
Poder Executivo – Seção I – página 43.Poder Executivo – Seção I – página 43.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios – Habilitação Profissional de Técnico em Marketing. EnsinoEixo Tecnológico: Gestão e Negócios – Habilitação Profissional de Técnico em Marketing. Ensino
Médio com Habilitação Profissional (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).Médio com Habilitação Profissional (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).
Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15/12/2020;Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15/12/2020;
Resolução CNE/CP 1, de 05/01/2021; Resolução CNE/CEB 3, de 21/11/2018; Resolução SE 78,Resolução CNE/CP 1, de 05/01/2021; Resolução CNE/CEB 3, de 21/11/2018; Resolução SE 78,
07/11/2008; Decreto Federal, 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014;07/11/2008; Decreto Federal, 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014;
Parecer CNE/CEB 11, de 12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEEParecer CNE/CEB 11, de 12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução Seduc 87, de 20/11/2020. Plano de Curso aprovado pela Portaria do168/2019; Resolução Seduc 87, de 20/11/2020. Plano de Curso aprovado pela Portaria do
Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993, de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial deCoordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993, de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial de
30/01/2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas 60-61, retificada no Diário Oficial de 18/02/2021 –30/01/2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas 60-61, retificada no Diário Oficial de 18/02/2021 –
Poder Executivo – Seção I – página 43.Poder Executivo – Seção I – página 43.

Eixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais -Habilitação Profissional de Técnico em EletrônicaEixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais -Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica
- Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução SE 78, de- Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução SE 78, de
7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014,7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014,
Parecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, Deliberação CEE 162/2018, alterada pelaParecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, Deliberação CEE 162/2018, alterada pela
Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino MédioDeliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio
e Técnico 1822, de 18/11/2019 publicada no Diário Oficial de 19/11/2019 - Poder Executivo Seção I,e Técnico 1822, de 18/11/2019 publicada no Diário Oficial de 19/11/2019 - Poder Executivo Seção I,
página 40.página 40.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios -Habilitação Profissional de Técnico em Administração- LeiEixo Tecnológico: Gestão e Negócios -Habilitação Profissional de Técnico em Administração- Lei
Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 deFederal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de
20/09/2012, Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo20/09/2012, Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo
Decreto 8.268, de 18/06/2014, Parecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, DeliberaçãoDecreto 8.268, de 18/06/2014, Parecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, Deliberação
CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria doCEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do
Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1792, de 16/09/2019 publicada no Diário Oficial deCoordenador do Ensino Médio e Técnico 1792, de 16/09/2019 publicada no Diário Oficial de
17/09/2019 - Poder Executivo Seção I, página 37.17/09/2019 - Poder Executivo Seção I, página 37.

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde -Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética- LeiEixo Tecnológico: Ambiente e Saúde -Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética- Lei
Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6deFederal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6de
20/09/2012 Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo20/09/2012 Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo
Decreto 8.268, de 18/06/2014, Parecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, DeliberaçãoDecreto 8.268, de 18/06/2014, Parecer CNE/CEB 39/2004, Parecer 11, de 12/06/2008, Deliberação
CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria doCEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do
Cetec 724, de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, páginaCetec 724, de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página
52.52.

Eixo Tecnológico: Segurança -Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho- LeiEixo Tecnológico: Segurança -Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho- Lei
Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6deFederal nº 9394/96, de 20/12/1996, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6de
20/09/2012 Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo20/09/2012 Resolução SE 78, de 7/11/2008, Decreto Federal 5154, de 23/07/2004, alterado pelo
Decreto 8.268, de 18/06/2014, Deliberação CEE 162/2018, Indicação CEE 169/2018. Plano de CursoDecreto 8.268, de 18/06/2014, Deliberação CEE 162/2018, Indicação CEE 169/2018. Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Cetec 1644de 11/06/2019publicada no Diário Oficial de 12/06/2019- Poderaprovado pela Portaria do Cetec 1644de 11/06/2019publicada no Diário Oficial de 12/06/2019- Poder
Executivo Seção I, página 45.Executivo Seção I, página 45.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios -Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoEixo Tecnológico: Gestão e Negócios -Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº 11741/2008,Integrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº 11741/2008,
Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB 2deResolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB 2de
30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de 07/11/2008,Decreto Federal30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de 07/11/2008,Decreto Federal
5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec735, de 10/09/2015publicada no5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec735, de 10/09/2015publicada no
Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 53.Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 53.

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde-Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição eEixo Tecnológico: Ambiente e Saúde-Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e
DietéticaIntegrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nºDietéticaIntegrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº
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11741/2008, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução11741/2008, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução
CNE/CEB 2de 30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, deCNE/CEB 2de 30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de
07/11/2008,Decreto Federal 5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec725,07/11/2008,Decreto Federal 5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec725,
de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 52.de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 52.

Eixo Tecnológico: Segurança-Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do TrabalhoIntegradoEixo Tecnológico: Segurança-Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do TrabalhoIntegrado
ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº 11741/2008, Resoluçãoao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº 11741/2008, Resolução
CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB 2de 30/01/2012CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB 2de 30/01/2012
Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de 07/11/2008,Decreto Federal 5154, deResolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de 07/11/2008,Decreto Federal 5154, de
23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec757, de 10/09/2015publicada no Diário23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec757, de 10/09/2015publicada no Diário
Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 54.Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 54.

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação-Habilitação Profissional de Técnico em InformáticaEixo Tecnológico: Informação e Comunicação-Habilitação Profissional de Técnico em Informática
para InternetIntegrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nºpara InternetIntegrado ao Ensino Médio - Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/1996, Lei Federal nº
11741/2008, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução11741/2008, Resolução CNE/CEB 1de 05/12/2014, Resolução CNE/CEB 6 de 20/09/2012, Resolução
CNE/CEB 2de 30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, deCNE/CEB 2de 30/01/2012 Resolução CNE/CEB 4, de 13/07/2010, Resolução SE 78, de
07/11/2008,Decreto Federal 5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec739,07/11/2008,Decreto Federal 5154, de 23/07/2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec739,
de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 53.de 10/09/2015publicada no Diário Oficial de 11/09/2015- Poder Executivo Seção I, página 53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Melhorar em 10% a taxa média de aprovaçãoMelhorar em 10% a taxa média de aprovação

das turmas, por meio da construção dedas turmas, por meio da construção de
competências socioemocionais, durante oscompetências socioemocionais, durante os
1º e 2º semestres letivos de 2021.1º e 2º semestres letivos de 2021.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Realizar acompanhamento dos alunos com baixaRealizar acompanhamento dos alunos com baixa

frequência , identificar as lacunas defrequência , identificar as lacunas de
aprendizagem e dificuldades, traçar estratégiasaprendizagem e dificuldades, traçar estratégias
para construção das competênciaspara construção das competências
socioemocionais preparando o discente para osocioemocionais preparando o discente para o
mercado de trabalhomercado de trabalho

JustificativaJustificativa

MetaMeta Orientar e acompanhar os projetos dosOrientar e acompanhar os projetos dos
Coordenadores de Curso, Professores eCoordenadores de Curso, Professores e
Auxiliar Docente, com foco nos recursosAuxiliar Docente, com foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados naspedagógicos diferenciados utilizados nas
aulas práticas dos cursos modularesaulas práticas dos cursos modulares
noturnos, visando a melhoria do sucessonoturnos, visando a melhoria do sucesso
escolar, em 10%, em relação ao ano deescolar, em 10%, em relação ao ano de
2020.2020.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

MetaMeta Identificar as lacunas de aprendizagem dosIdentificar as lacunas de aprendizagem dos
alunos com base no ano de 2020 devido áalunos com base no ano de 2020 devido á
situação pandêmica, e traçar estratégiassituação pandêmica, e traçar estratégias
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que minimizem em 10% as dificuldades dosque minimizem em 10% as dificuldades dos
mesmosmesmos

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Devido á Pandemia (Covid-19) a educação passouDevido á Pandemia (Covid-19) a educação passou

por grandes mudanças, transformações epor grandes mudanças, transformações e
adaptações por parte de todos, professores,adaptações por parte de todos, professores,
alunos, pais e/ou responsáveis e funcionários,alunos, pais e/ou responsáveis e funcionários,
para atender a demanda do ensino remoto.para atender a demanda do ensino remoto.
Diante de dificuldades adversas como falta deDiante de dificuldades adversas como falta de
equipamento ou recurso adequado, desemprego,equipamento ou recurso adequado, desemprego,
acesso á internet, entre outras, é possívelacesso á internet, entre outras, é possível
perceber que os alunos desencadearam algumasperceber que os alunos desencadearam algumas
lacunas de aprendizagem.lacunas de aprendizagem.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Promover semestralmente uma atividadePromover semestralmente uma atividade
interdisciplinar por curso.interdisciplinar por curso.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Sistematizar ao longo de 4 anos a promoção deSistematizar ao longo de 4 anos a promoção de

uma atividade interdisciplinar por semestre emuma atividade interdisciplinar por semestre em
cada curso oferecido na ETEC São Mateus.cada curso oferecido na ETEC São Mateus.

JustificativaJustificativa A valorização e o desenvolvimento de atividadesA valorização e o desenvolvimento de atividades
interdisciplinares repercutem a aplicação dasinterdisciplinares repercutem a aplicação das
competências e habilidades previstas nos Planoscompetências e habilidades previstas nos Planos
de Curso, bem como a viabilização de ações quede Curso, bem como a viabilização de ações que
desenvolvem os aspectos sócio emocionais entredesenvolvem os aspectos sócio emocionais entre
os discentes, favorecendo a integração entre osos discentes, favorecendo a integração entre os
componentes curriculares estudados, as relaçõescomponentes curriculares estudados, as relações
interpessoais, bem como a construção e ointerpessoais, bem como a construção e o
desenvolvimento de competênciasdesenvolvimento de competências
socioemocionais.socioemocionais.

MetaMeta Melhorar a Identidade Visual e climaMelhorar a Identidade Visual e clima
organizacional em até 30% dos espaçosorganizacional em até 30% dos espaços
escolares da ETEC São Mateus, escolares da ETEC São Mateus, 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Dos 59 espaços escolares projetamos melhorar aDos 59 espaços escolares projetamos melhorar a

identidade visual em 30% dos ambientes noidentidade visual em 30% dos ambientes no
período de 5 anos, a partir do ano de 2021.período de 5 anos, a partir do ano de 2021.

JustificativaJustificativa A identidade visual envolve os símbolos eA identidade visual envolve os símbolos e
elementos gráficos que expressam a identidadeelementos gráficos que expressam a identidade
organizacional, expondo a sua essência. Aorganizacional, expondo a sua essência. A
identidade visual promove, como nenhum outroidentidade visual promove, como nenhum outro
elemento, o reconhecimento e a visibilidadeelemento, o reconhecimento e a visibilidade
organizacional suscitando simultaneamenteorganizacional suscitando simultaneamente
ligações emocionais. A identidade visual seligações emocionais. A identidade visual se
preocupa tradicionalmente com o nome dapreocupa tradicionalmente com o nome da
empresa, o logotipo e/ou símbolos, as cores, osempresa, o logotipo e/ou símbolos, as cores, os
tipos de letra e os slogans (Dowling, 1994). Mastipos de letra e os slogans (Dowling, 1994). Mas
pode incluir ainda a análise de outros aspectospode incluir ainda a análise de outros aspectos
tangíveis como: a arquitetura, a decoração, otangíveis como: a arquitetura, a decoração, o
vestuário e o aspecto dos produtos e serviços.vestuário e o aspecto dos produtos e serviços.
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MetaMeta Aperfeiçoar e aprimorar em 50% dosAperfeiçoar e aprimorar em 50% dos
ambientes escolaresambientes escolares

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição - Modificar a localização e layout da sala dos- Modificar a localização e layout da sala dos

professores, toaletes, copa para lanches eprofessores, toaletes, copa para lanches e
refeições; - Reestruturar os ambientes da equiperefeições; - Reestruturar os ambientes da equipe
administrativa, coordenação de curso,administrativa, coordenação de curso,
coordenação pedagógica e orientaçãocoordenação pedagógica e orientação
educacional; - Alterar o layout das mesas doeducacional; - Alterar o layout das mesas do
espaço para refeição dos alunos; - Obterespaço para refeição dos alunos; - Obter
materiais, utensílios para os Laboratórios demateriais, utensílios para os Laboratórios de
Eletrônica, Nutrição e Dietética, Segurança doEletrônica, Nutrição e Dietética, Segurança do
Trabalho, Informática para Internet. - AdaptarTrabalho, Informática para Internet. - Adaptar
alguns ambientes proporcionando maioralguns ambientes proporcionando maior
segurança à comunidade escolar, segundosegurança à comunidade escolar, segundo
protocolos sanitários.protocolos sanitários.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Concluintes dos cursos modulares noturnos -Concluintes dos cursos modulares noturnos -

Secretaria Escolar Digital.Secretaria Escolar Digital.

AnáliseAnálise
A ETEC São Mateus assiste a publicação de seus concluintes comA ETEC São Mateus assiste a publicação de seus concluintes com
satisfação. Evidenciamos o indicador com as planilhas dasatisfação. Evidenciamos o indicador com as planilhas da
Secretaria Escolar Digital que apontam os concluintes. A taxa deSecretaria Escolar Digital que apontam os concluintes. A taxa de
concluintes é um dos indicadores mais importantes da Unidade econcluintes é um dos indicadores mais importantes da Unidade e
nos orienta sobre as estratégicas pedagógicas e de orientaçõesnos orienta sobre as estratégicas pedagógicas e de orientações
educacionais necessárias para identificar as causas da evasão eeducacionais necessárias para identificar as causas da evasão e
evitá-las futuramente, já que altas taxas de evasão são fraquezasevitá-las futuramente, já que altas taxas de evasão são fraquezas
e podem representar ameaças para as unidades, comoe podem representar ameaças para as unidades, como
impedimento de abertura de novas turmas, por exemplo.impedimento de abertura de novas turmas, por exemplo.
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DenominaçãoDenominação Reformulação da comunicação com aReformulação da comunicação com a
comunidade externa e interna - Análisecomunidade externa e interna - Análise
SWOTSWOT

AnáliseAnálise
Após discussão com os participantes do PPG, acreditamos que aApós discussão com os participantes do PPG, acreditamos que a
comunicação é um ponto de melhoria, já que é necessária umacomunicação é um ponto de melhoria, já que é necessária uma
padronização da comunicação visual nas dependências escolarespadronização da comunicação visual nas dependências escolares
e em mídias sociais, como site, Facebook e Instagram. Umae em mídias sociais, como site, Facebook e Instagram. Uma
identidade visual clara atua como importante ferramenta deidentidade visual clara atua como importante ferramenta de
orientação e identificação da unidade escolar, tanto para aorientação e identificação da unidade escolar, tanto para a
comunidade interna quanto externa. Nos espaços internos,comunidade interna quanto externa. Nos espaços internos,
pretendemos identificar salas de aula, departamentospretendemos identificar salas de aula, departamentos
administrativos, espaços comuns e laboratórios com placas deadministrativos, espaços comuns e laboratórios com placas de
localização visando facilitar a rápida localização e locomoção doslocalização visando facilitar a rápida localização e locomoção dos
alunos, professores e funcionários. A Escola possui 4 pisos, ealunos, professores e funcionários. A Escola possui 4 pisos, e
muitas vezes, por conta da carência de informações desse tipo,muitas vezes, por conta da carência de informações desse tipo,
novos alunos e professores apresentam dificuldade em localizar-novos alunos e professores apresentam dificuldade em localizar-
se pelas dependências da Unidade.se pelas dependências da Unidade.

DenominaçãoDenominação Localização geográfica da unidade escolar -Localização geográfica da unidade escolar -
Análise SWOTAnálise SWOT

AnáliseAnálise
A Etec São Mateus está situada às margens Avenida Aricanduva,A Etec São Mateus está situada às margens Avenida Aricanduva,
via que interliga o bairro de São Mateus à Radial Leste,via que interliga o bairro de São Mateus à Radial Leste,
importante rota de acesso ao centro de São Paulo, a qual possuiimportante rota de acesso ao centro de São Paulo, a qual possui
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estações do Metrô e CPTM de alta densidade. Em um raio deestações do Metrô e CPTM de alta densidade. Em um raio de
menos de 300 metros da Unidade de Ensino localizam-se trêsmenos de 300 metros da Unidade de Ensino localizam-se três
paradas de ônibus, que são atendidas por um total de 29 linhas.paradas de ônibus, que são atendidas por um total de 29 linhas.
Grande parte dessas linhas conectam o centro do bairro de SãoGrande parte dessas linhas conectam o centro do bairro de São
Mateus a ao Metrô, como é o caso dos itinerários dos ônibusMateus a ao Metrô, como é o caso dos itinerários dos ônibus
407K-10 (Terminal São Mateus/Metrô Carrão), 407F-10 (terminal407K-10 (Terminal São Mateus/Metrô Carrão), 407F-10 (terminal
São Mateus/Metrô Belém) e 4311-10 (Terminal SãoSão Mateus/Metrô Belém) e 4311-10 (Terminal São
Mateus/Terminal Parque Dom Pedro II). Observa-se, portanto, queMateus/Terminal Parque Dom Pedro II). Observa-se, portanto, que
a Escola foi concebida em um importante ponto de passagem, oa Escola foi concebida em um importante ponto de passagem, o
que facilita o acesso de discentes em horários pós-comerciais,que facilita o acesso de discentes em horários pós-comerciais,
justificando a demanda considerável dos cursos modulares, quejustificando a demanda considerável dos cursos modulares, que
acontecem no período noturno. A avenida Rio das Pedras, a 200acontecem no período noturno. A avenida Rio das Pedras, a 200
metros de distância da Etec, também serve como alternativa parametros de distância da Etec, também serve como alternativa para
o acesso à Unidade. A avenida conta com atendimento de 16o acesso à Unidade. A avenida conta com atendimento de 16
linhas distintas, incluindo frota de ônibus elétricos e noturnos.linhas distintas, incluindo frota de ônibus elétricos e noturnos.
Após análise da Equipe Gestora e dos Participantes do PPG naApós análise da Equipe Gestora e dos Participantes do PPG na
análise SWOT, foi possível concluir que a facilidade de acesso àanálise SWOT, foi possível concluir que a facilidade de acesso à
Unidade é um ponto positivo que favorece a procura e aUnidade é um ponto positivo que favorece a procura e a
visibilidade da Escola, já que, como discutido anteriormente, avisibilidade da Escola, já que, como discutido anteriormente, a
Avenida Aricanduva e a Avenida Rio das Pedras caracterizam-seAvenida Aricanduva e a Avenida Rio das Pedras caracterizam-se
como importantes vias de passagem entre Centro-Bairro/Bairro-como importantes vias de passagem entre Centro-Bairro/Bairro-
Centro, figurando em uma posição de destaque geográfico, já queCentro, figurando em uma posição de destaque geográfico, já que
está situada nessa rota comum para uma grande parcela dosestá situada nessa rota comum para uma grande parcela dos
residentes da zona leste paulista.residentes da zona leste paulista.

DenominaçãoDenominação Melhoria dos equipamentos de rede daMelhoria dos equipamentos de rede da
Unidade Escolar - Análise SWOTUnidade Escolar - Análise SWOT

AnáliseAnálise
Os equipamentos para acesso à rede wi-fi de nossa Undiade deOs equipamentos para acesso à rede wi-fi de nossa Undiade de
Ensino são muito desafasados, datam de 2009, prejudicando aEnsino são muito desafasados, datam de 2009, prejudicando a
qualidade da internet. Portanto, faz-se necessária a substituiçãoqualidade da internet. Portanto, faz-se necessária a substituição
dos roteadores e switches da unidade.dos roteadores e switches da unidade.
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DenominaçãoDenominação Unidades escolares da região - Diretoria deUnidades escolares da região - Diretoria de
Ensino Leste 3.Ensino Leste 3.

AnáliseAnálise
A ETEC São Mateus apresenta levantamento de escolas em suaA ETEC São Mateus apresenta levantamento de escolas em sua
região e vislumbra o espaço de atuação para direcionamento deregião e vislumbra o espaço de atuação para direcionamento de
suas demandas são 307 escolas que oferecem Ensinosuas demandas são 307 escolas que oferecem Ensino
Fundamental II e Ensino Médio divididos em 2 diretorias de ensinoFundamental II e Ensino Médio divididos em 2 diretorias de ensino
do governo do Estado de São Paulo e 1 diretoria regional dedo governo do Estado de São Paulo e 1 diretoria regional de
educação do munícipio de São Paulo. Totalizando: 307 escolaseducação do munícipio de São Paulo. Totalizando: 307 escolas
que oferecem Ensino Fundamental II e Ensino Médio. É umque oferecem Ensino Fundamental II e Ensino Médio. É um
indicador importante pois os concluintes do Ensino Fundamental IIindicador importante pois os concluintes do Ensino Fundamental II
e alunos Ensino Médio representam público compatível parae alunos Ensino Médio representam público compatível para
cursarem os cursos oferecidos nas modalidades ETIM e Modular, ocursarem os cursos oferecidos nas modalidades ETIM e Modular, o
que é uma grande oportunidade. Fonte:que é uma grande oportunidade. Fonte:
https://deleste3.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais/https://deleste3.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais/

DenominaçãoDenominação Utilização dos espaços físicos escolaresUtilização dos espaços físicos escolares
utilizados pelos docentes e discentes -utilizados pelos docentes e discentes -
Análise SWOTAnálise SWOT
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AnáliseAnálise
De forma continua busca-se o melhoramento dos espaçosDe forma continua busca-se o melhoramento dos espaços
utilizados por todos os membros da comunidade escolar,utilizados por todos os membros da comunidade escolar,
garantindo um ambiente agradável e com todas as condiçõesgarantindo um ambiente agradável e com todas as condições
para execução das práticas escolares.para execução das práticas escolares.

DenominaçãoDenominação Parcerias e contatos com empresas daParcerias e contatos com empresas da
região - Análise SWOTregião - Análise SWOT

AnáliseAnálise
A unidade escolar entende a importância de conhecer asA unidade escolar entende a importância de conhecer as
empresas de seu entorno, seus ramos de atividade visandoempresas de seu entorno, seus ramos de atividade visando
estreitar o relacionamento entre ambos e aumentar asestreitar o relacionamento entre ambos e aumentar as
possibilidades de parcerias para fins de estágio e oportunidadespossibilidades de parcerias para fins de estágio e oportunidades
de emprego, visitas técnicas, eventos e projetos. A CDL (Câmarade emprego, visitas técnicas, eventos e projetos. A CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas) de São Mateus é uma entidadedos Dirigentes Lojistas) de São Mateus é uma entidade
representativa da classe dos comerciantes da região de Sãorepresentativa da classe dos comerciantes da região de São
Mateus, possui associados hoje aproximadamente 50 lojista,Mateus, possui associados hoje aproximadamente 50 lojista,
dentre os quais destacamos: Acetel Soluções, Auto Peças Yokota,dentre os quais destacamos: Acetel Soluções, Auto Peças Yokota,
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Buffet Guiando Sonhos, VLS Eventos, Central Cell, ContabilidadeBuffet Guiando Sonhos, VLS Eventos, Central Cell, Contabilidade
Alvorada, Contabilidade Molina. A região também dispõe deAlvorada, Contabilidade Molina. A região também dispõe de
grandes varejistas, tais como, Casas Bahia, Lojas Americanas,grandes varejistas, tais como, Casas Bahia, Lojas Americanas,
Empório Alex, Perfumaria Teruya, Telha Norte Materiais deEmpório Alex, Perfumaria Teruya, Telha Norte Materiais de
Construção, além de contar com o Shopping Aricanduva, maiorConstrução, além de contar com o Shopping Aricanduva, maior
Shopping Center do Brasil e da América Latina. A região possuiShopping Center do Brasil e da América Latina. A região possui
comércios de todos os gêneros atuando nos ramos de transporte,comércios de todos os gêneros atuando nos ramos de transporte,
metalurgia, química e outros.metalurgia, química e outros.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Equipe gestora participativaEquipe gestora participativa
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação InfraestruturaInfraestrutura
DescriçãoDescrição
Laboratórios de Informática, de Nutrição e Dietética, de Ciências eLaboratórios de Informática, de Nutrição e Dietética, de Ciências e
dos equipamentos e recursos de Eletrônica, Biblioteca.dos equipamentos e recursos de Eletrônica, Biblioteca.

DenominaçãoDenominação Corpo docente qualificadoCorpo docente qualificado
DescriçãoDescrição
Docentes em constante atualização, capacitações, atuando noDocentes em constante atualização, capacitações, atuando no
mercado de trabalhomercado de trabalho

DenominaçãoDenominação Grande oferta de vagas de estágio eGrande oferta de vagas de estágio e
aprendiz paulista para os alunosaprendiz paulista para os alunos

DescriçãoDescrição
Possibilitando oportunidades de aprendizado na prática aosPossibilitando oportunidades de aprendizado na prática aos
alunos, bem como efetivação após o término do estágio.alunos, bem como efetivação após o término do estágio.

DenominaçãoDenominação Clima organizacionalClima organizacional
DescriçãoDescrição
bom relacionamento com a comunidade escolar (pais, eventosbom relacionamento com a comunidade escolar (pais, eventos
com boa adesão, projetos e atividades com participaçãocom boa adesão, projetos e atividades com participação
satisfatória), bom relacionamento interpessoal na resolução desatisfatória), bom relacionamento interpessoal na resolução de
problemasproblemas

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Melhorar a comunicação da escola com o seuMelhorar a comunicação da escola com o seu

público-alvopúblico-alvo
DescriçãoDescrição
A escola buscará melhorar a comunicação com o entorno,A escola buscará melhorar a comunicação com o entorno,
comunidade e público-alvo, pois possui atrativos como a marcacomunidade e público-alvo, pois possui atrativos como a marca
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Etec, cursos compatíveis com o mercado, uma ótima localização.Etec, cursos compatíveis com o mercado, uma ótima localização.
Desta forma, estes itens devem se traduzir em aumento deDesta forma, estes itens devem se traduzir em aumento de
demanda, em conjunto a comunicação com as 307 escolas quedemanda, em conjunto a comunicação com as 307 escolas que
compõem a região.compõem a região.

DenominaçãoDenominação Acesso á internet em alguns locaisAcesso á internet em alguns locais
DescriçãoDescrição
Na região há dificuldades de acesso a internetNa região há dificuldades de acesso a internet

DenominaçãoDenominação Evasão dos cursos modulares noturnosEvasão dos cursos modulares noturnos
DescriçãoDescrição
 São monitorados quinzenalmente os índices de frequência dos São monitorados quinzenalmente os índices de frequência dos
alunos, afim de realizar pronto atendimento aos discentes quealunos, afim de realizar pronto atendimento aos discentes que
iniciam processo de evasão, apesar dos esforços direcionadosiniciam processo de evasão, apesar dos esforços direcionados
percebe-se ao longo dos anos, um aumento no registro de alunospercebe-se ao longo dos anos, um aumento no registro de alunos
com percentual de frequência inferior a 75% principalmente nascom percentual de frequência inferior a 75% principalmente nas
turmas relacionados ao ensino técnico modular do períodoturmas relacionados ao ensino técnico modular do período
noturno. Após a Pandemia e isolamento social, com a adoção dasnoturno. Após a Pandemia e isolamento social, com a adoção das
aulas remotas via MS Teams, a evasão tem aumentandoaulas remotas via MS Teams, a evasão tem aumentando
consideravelmente, mesmo diante de todo emprenho realizadoconsideravelmente, mesmo diante de todo emprenho realizado
pela equipe gestora, muitas situações independem da nossapela equipe gestora, muitas situações independem da nossa
ajuda e apoio ao aluno, levando-o a desistência do curso.ajuda e apoio ao aluno, levando-o a desistência do curso.

DenominaçãoDenominação Reestruturação dos espaços físicosReestruturação dos espaços físicos
DescriçãoDescrição
utilização e organização inadequada de alguns espaços físicos,utilização e organização inadequada de alguns espaços físicos,
sendo necessário uma reestruturação do layout para melhorar osendo necessário uma reestruturação do layout para melhorar o
ambiente.ambiente.

DenominaçãoDenominação Comunicação visual/ identidadeComunicação visual/ identidade
DescriçãoDescrição
Melhorar a comunicação visual interna e externa, alavancar aMelhorar a comunicação visual interna e externa, alavancar a
visibilidade da unidade através de redes sociais, campanhas,visibilidade da unidade através de redes sociais, campanhas,
projetos, participação em eventos externos. Falta de identidadeprojetos, participação em eventos externos. Falta de identidade
como referência de formação.como referência de formação.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Possibilidade em realizar novas parceriasPossibilidade em realizar novas parcerias
DescriçãoDescrição
Buscar parcerias com as empresas do entorno , trazendoBuscar parcerias com as empresas do entorno , trazendo
oportunidades e visibilidade à unidade escolar. Região habitadaoportunidades e visibilidade à unidade escolar. Região habitada
por pessoas em idade de atuação no mercado de trabalho epor pessoas em idade de atuação no mercado de trabalho e
buscando melhores condições; Centros de serviços e polo debuscando melhores condições; Centros de serviços e polo de
pequenas e médias empresas. (shopping center Leste –pequenas e médias empresas. (shopping center Leste –
Aricanduva e Polo de indústria São Mateus);Aricanduva e Polo de indústria São Mateus);
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DenominaçãoDenominação Localização da unidade escolarLocalização da unidade escolar
DescriçãoDescrição
Facilidade de acesso por toda comunidade escolarFacilidade de acesso por toda comunidade escolar

DenominaçãoDenominação Proximidade de escolas de ensinoProximidade de escolas de ensino
fundamental e médiofundamental e médio

DescriçãoDescrição
Divulgação do vestibulinho, vagas e cursos oferecidos nestasDivulgação do vestibulinho, vagas e cursos oferecidos nestas
instituições de ensinoinstituições de ensino

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Situação Pandemica do SARS COV 2 (CovidSituação Pandemica do SARS COV 2 (Covid

19).19).
DescriçãoDescrição
Desmotivação dos alunos para acesso as aulas remotas devido aoDesmotivação dos alunos para acesso as aulas remotas devido ao
longo período em que estamos nessa situação.longo período em que estamos nessa situação.

DenominaçãoDenominação Recursos financeirosRecursos financeiros
DescriçãoDescrição
Dificuldade na atualização e manutenção nos laboratórios eDificuldade na atualização e manutenção nos laboratórios e
equipamentos devido a poucos recursos financeiros externosequipamentos devido a poucos recursos financeiros externos

DenominaçãoDenominação Grande oferta de cursos técnicos oferecidosGrande oferta de cursos técnicos oferecidos
na região da Zona Leste-SPna região da Zona Leste-SP

DescriçãoDescrição
Concorrência com outras unidades escolares, impactando naConcorrência com outras unidades escolares, impactando na
demanda e procura dos cursos.demanda e procura dos cursos.

DenominaçãoDenominação Alto índice de desempregoAlto índice de desemprego
DescriçãoDescrição
Atualmente devido a pandemia as taxas de desemprego elevaram-Atualmente devido a pandemia as taxas de desemprego elevaram-
se consideravelmente.se consideravelmente.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Capacitar a equipe docenteCapacitar a equipe docente
DescriçãoDescrição
Proporcionar capacitações ao corpo docente na utilização deProporcionar capacitações ao corpo docente na utilização de
Metodologias Ativas e Tecnologias DigitaisMetodologias Ativas e Tecnologias Digitais

DenominaçãoDenominação Aprimorar e readequar alguns espaçosAprimorar e readequar alguns espaços
físicos da unidade escolar.físicos da unidade escolar.

DescriçãoDescrição
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Melhorar o clima organizacional através de reformas, pinturas eMelhorar o clima organizacional através de reformas, pinturas e
mudanças em ambientes e layouts na sala dos professores, salasmudanças em ambientes e layouts na sala dos professores, salas
da equipe de gestão, biblioteca, bem como nos laboratórios.da equipe de gestão, biblioteca, bem como nos laboratórios.
Adequar os espaços físicos garantindo o distanciamento conformeAdequar os espaços físicos garantindo o distanciamento conforme
protocolos de segurança da Covid-19. Melhorar o acesso aprotocolos de segurança da Covid-19. Melhorar o acesso a
internet nos laboratórios de informática.internet nos laboratórios de informática.

DenominaçãoDenominação Melhorar a comunicação visual na ETEC SãoMelhorar a comunicação visual na ETEC São
Mateus Mateus 

DescriçãoDescrição
A Etec São Mateus apresenta como prioridade a melhora daA Etec São Mateus apresenta como prioridade a melhora da
comunicação visual da escola a fim de gerar pertencimento ecomunicação visual da escola a fim de gerar pertencimento e
identidade à escola.identidade à escola.

DenominaçãoDenominação Controle da Evasão Escolar nos cursosControle da Evasão Escolar nos cursos
técnicos do período noturnotécnicos do período noturno

DescriçãoDescrição
A Equipe de Gestão monitora os índices de frequência de seusA Equipe de Gestão monitora os índices de frequência de seus
alunos e defini como prioridade o controle da Evasão Escolar,alunos e defini como prioridade o controle da Evasão Escolar,
sobretudo dos cursos técnicos modulares do período noturno, porsobretudo dos cursos técnicos modulares do período noturno, por
meio da construção e desenvolvimento de competênciasmeio da construção e desenvolvimento de competências
socioemocionais, bem como identificar as lacunas desocioemocionais, bem como identificar as lacunas de
aprendizagem e traçar estratégias de forma que minimizem oaprendizagem e traçar estratégias de forma que minimizem o
impacto no processo de ensino aprendizagem.impacto no processo de ensino aprendizagem.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo GeralObjetivo Geral

Oferecer a comunidade escolar, através de ferramentas ligadas a gestão e organização escolar, bemOferecer a comunidade escolar, através de ferramentas ligadas a gestão e organização escolar, bem
como na construção e desenvolvimento de competências socioemocionais, reforço do papel dascomo na construção e desenvolvimento de competências socioemocionais, reforço do papel das
instituições auxiliares, propostas aos discentes e docentes de melhorias no processo de ensino einstituições auxiliares, propostas aos discentes e docentes de melhorias no processo de ensino e
aprendizagem, para que os mesmos possam apropriar-se e desenvolver seus conhecimentos,aprendizagem, para que os mesmos possam apropriar-se e desenvolver seus conhecimentos,
habilidades e atitudes, atingindo assim a excelência na qualidade de ensino.habilidades e atitudes, atingindo assim a excelência na qualidade de ensino.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

-Melhorar em 5% a taxa média de aprovação das turmas no período noturno que fazem parte do-Melhorar em 5% a taxa média de aprovação das turmas no período noturno que fazem parte do
projeto, por meio da construção de competências socioemocionais, durante os 1º e 2º semestresprojeto, por meio da construção de competências socioemocionais, durante os 1º e 2º semestres
letivos de2021.letivos de2021.

- Propor instumentos de avaliação e metodologias de ensino diversificados para as recuperações- Propor instumentos de avaliação e metodologias de ensino diversificados para as recuperações
contínuas;contínuas;

- Auxiliar os docentes no desenvolvimento de avaliações por competências e recuperação contínua,- Auxiliar os docentes no desenvolvimento de avaliações por competências e recuperação contínua,
bem como no diagnóstico inicial trabalhando as lacunas de aprendizagem nas primeiras semanas dobem como no diagnóstico inicial trabalhando as lacunas de aprendizagem nas primeiras semanas do
semestre letivo;semestre letivo;
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- Operacionalizar atividades de nivelamentos para sanar lacunas de aprendizagens nos componentes- Operacionalizar atividades de nivelamentos para sanar lacunas de aprendizagens nos componentes
que necessitam de conhecimentos matemáticos para serem desenvolvidos;que necessitam de conhecimentos matemáticos para serem desenvolvidos;

- Melhorar a comunicação visual da Etec São Mateus- Melhorar a comunicação visual da Etec São Mateus

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Melhorar em 10% a taxa média de aprovaçãoMelhorar em 10% a taxa média de aprovação

das turmas, por meio da construção dedas turmas, por meio da construção de
competências socioemocionais, durante oscompetências socioemocionais, durante os
1º e 2º semestres letivos de 2021.1º e 2º semestres letivos de 2021.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Realizar acompanhamento dos alunos com baixa frequência ,Realizar acompanhamento dos alunos com baixa frequência ,
identificar as lacunas de aprendizagem e dificuldades, traçaridentificar as lacunas de aprendizagem e dificuldades, traçar
estratégias para construção das competências socioemocionaisestratégias para construção das competências socioemocionais
preparando o discente para o mercado de trabalhopreparando o discente para o mercado de trabalho

DenominaçãoDenominação Orientar e acompanhar os projetos dosOrientar e acompanhar os projetos dos
Coordenadores de Curso, Professores eCoordenadores de Curso, Professores e
Auxiliar Docente, com foco nos recursosAuxiliar Docente, com foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados naspedagógicos diferenciados utilizados nas
aulas práticas dos cursos modularesaulas práticas dos cursos modulares
noturnos, visando a melhoria do sucessonoturnos, visando a melhoria do sucesso
escolar, em 10%, em relação ao ano deescolar, em 10%, em relação ao ano de
2020.2020.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Identificar as lacunas de aprendizagem dosIdentificar as lacunas de aprendizagem dos
alunos com base no ano de 2020 devido áalunos com base no ano de 2020 devido á
situação pandêmica, e traçar estratégiassituação pandêmica, e traçar estratégias
que minimizem em 10% as dificuldades dosque minimizem em 10% as dificuldades dos
mesmosmesmos

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Devido á Pandemia (Covid-19) a educação passou por grandesDevido á Pandemia (Covid-19) a educação passou por grandes
mudanças, transformações e adaptações por parte de todos,mudanças, transformações e adaptações por parte de todos,
professores, alunos, pais e/ou responsáveis e funcionários, paraprofessores, alunos, pais e/ou responsáveis e funcionários, para
atender a demanda do ensino remoto. Diante de dificuldadesatender a demanda do ensino remoto. Diante de dificuldades
adversas como falta de equipamento ou recurso adequado,adversas como falta de equipamento ou recurso adequado,
desemprego, acesso á internet, entre outras, é possível perceberdesemprego, acesso á internet, entre outras, é possível perceber
que os alunos desencadearam algumas lacunas de aprendizagem.que os alunos desencadearam algumas lacunas de aprendizagem.

DenominaçãoDenominação Promover semestralmente uma atividadePromover semestralmente uma atividade
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interdisciplinar por curso.interdisciplinar por curso.
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Sistematizar ao longo de 4 anos a promoção de uma atividadeSistematizar ao longo de 4 anos a promoção de uma atividade
interdisciplinar por semestre em cada curso oferecido na ETECinterdisciplinar por semestre em cada curso oferecido na ETEC
São Mateus.São Mateus.

DenominaçãoDenominação Melhorar a Identidade Visual e climaMelhorar a Identidade Visual e clima
organizacional em até 30% dos espaçosorganizacional em até 30% dos espaços
escolares da ETEC São Mateus, escolares da ETEC São Mateus, 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Dos 59 espaços escolares projetamos melhorar a identidadeDos 59 espaços escolares projetamos melhorar a identidade
visual em 30% dos ambientes no período de 5 anos, a partir dovisual em 30% dos ambientes no período de 5 anos, a partir do
ano de 2021.ano de 2021.

DenominaçãoDenominação Aperfeiçoar e aprimorar em 50% dosAperfeiçoar e aprimorar em 50% dos
ambientes escolaresambientes escolares

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
- Modificar a localização e layout da sala dos professores,- Modificar a localização e layout da sala dos professores,
toaletes, copa para lanches e refeições; - Reestruturar ostoaletes, copa para lanches e refeições; - Reestruturar os
ambientes da equipe administrativa, coordenação de curso,ambientes da equipe administrativa, coordenação de curso,
coordenação pedagógica e orientação educacional; - Alterar ocoordenação pedagógica e orientação educacional; - Alterar o
layout das mesas do espaço para refeição dos alunos; - Obterlayout das mesas do espaço para refeição dos alunos; - Obter
materiais, utensílios para os Laboratórios de Eletrônica, Nutrição emateriais, utensílios para os Laboratórios de Eletrônica, Nutrição e
Dietética, Segurança do Trabalho, Informática para Internet. -Dietética, Segurança do Trabalho, Informática para Internet. -
Adaptar alguns ambientes proporcionando maior segurança àAdaptar alguns ambientes proporcionando maior segurança à
comunidade escolar, segundo protocolos sanitários.comunidade escolar, segundo protocolos sanitários.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso do ETIM deProjeto de Coordenação de Curso do ETIM de

Informática para a InternetInformática para a Internet
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZILANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZIL

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Desenvolver ações que estimulem os discentes a adquirir maiorDesenvolver ações que estimulem os discentes a adquirir maior
interesse em sua formação técnica profissional, além deinteresse em sua formação técnica profissional, além de
despertar o interesse pelas competências e habilidadesdespertar o interesse pelas competências e habilidades
relacionadas ao ensino médio lhe permitindo avançar em maisrelacionadas ao ensino médio lhe permitindo avançar em mais
uma etapa, no caso o ensino superior e essencialmenteuma etapa, no caso o ensino superior e essencialmente
desenvolver competências socioemocionais. Procurar por meio dedesenvolver competências socioemocionais. Procurar por meio de
suas metas reduzir a evasão, promover a manutenção do alunosuas metas reduzir a evasão, promover a manutenção do aluno
na escola, assim como despertar o interesse pela área de atuaçãona escola, assim como despertar o interesse pela área de atuação
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e suas necessidades. Exercer a empatia entre discentes, docentese suas necessidades. Exercer a empatia entre discentes, docentes
e coordenação trabalhando juntos com os mesmo objetivos ee coordenação trabalhando juntos com os mesmo objetivos e
dentro de suas áreas de conhecimentos.dentro de suas áreas de conhecimentos.

DenominaçãoDenominação O que eu aprendo na Escola e o que euO que eu aprendo na Escola e o que eu
deveria aprenderdeveria aprender

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TAIS APARECIDA RUBIO RAMOS DOS SANTOSTAIS APARECIDA RUBIO RAMOS DOS SANTOS

InícioInício 2021-06-16 00:00:002021-06-16 00:00:00
FimFim 2025-12-16 00:00:002025-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa analisar, debater e interagir com alunos eO presente projeto visa analisar, debater e interagir com alunos e
professores a respeito dos elementos a serem conhecidos naprofessores a respeito dos elementos a serem conhecidos na
escola acerca de atualidades de âmbito profissional eescola acerca de atualidades de âmbito profissional e
comportamental nos seguimentos dos cursos que não sãocomportamental nos seguimentos dos cursos que não são
desenvolvidos no contexto das bases tecnológicas.desenvolvidos no contexto das bases tecnológicas.

DenominaçãoDenominação Revitalização do espaço físico e do acervoRevitalização do espaço físico e do acervo
da Biblioteca da Etec São Mateus.  da Biblioteca da Etec São Mateus.  

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAOMARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO

InícioInício 2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00
FimFim 2023-12-31 00:00:002023-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
1 – Tema Revitalização do espaço físico e do acervo da Biblioteca1 – Tema Revitalização do espaço físico e do acervo da Biblioteca
da Etec São Mateus. 2 – Justificativa Com o intuito de criar umda Etec São Mateus. 2 – Justificativa Com o intuito de criar um
melhor ambiente de estudos, práticas didáticas e também sanarmelhor ambiente de estudos, práticas didáticas e também sanar
as demandas já solicitadas, para que discentes e docentesas demandas já solicitadas, para que discentes e docentes
possam aproveitar de forma otimizada os recursos oferecidos pelopossam aproveitar de forma otimizada os recursos oferecidos pelo
espaço, atrelando a esta mudança uma melhoria na qualidade eespaço, atrelando a esta mudança uma melhoria na qualidade e
atualidade de temas e assuntos que integram o acervo, hojeatualidade de temas e assuntos que integram o acervo, hoje
desatualizado e com isso uma maior circulação destes gruposdesatualizado e com isso uma maior circulação destes grupos
usuários da biblioteca, bem como o fomento de pesquisas e ousuários da biblioteca, bem como o fomento de pesquisas e o
incentivo à leitura tanto de obras acadêmicas e de literatura,incentivo à leitura tanto de obras acadêmicas e de literatura,
como de revistas e livros da literatura de massa. 3- Objetivo Ocomo de revistas e livros da literatura de massa. 3- Objetivo O
presente projeto tem como proposta atualizar o acervo dos livrospresente projeto tem como proposta atualizar o acervo dos livros
didáticos e técnicos bem como também melhorar o espaço físicodidáticos e técnicos bem como também melhorar o espaço físico
(layout) da biblioteca em uma proposta que envolvem etapas que(layout) da biblioteca em uma proposta que envolvem etapas que
serão executadas no período de dois anos. Proporcionar melhoriasserão executadas no período de dois anos. Proporcionar melhorias
no clima organizacional. 4- Público Alvo Discentes do Ensinono clima organizacional. 4- Público Alvo Discentes do Ensino
Técnico Integrado ao Médio (ETIM) e dos Cursos TécnicosTécnico Integrado ao Médio (ETIM) e dos Cursos Técnicos
modulares, bem como todo o corpo docente. 5- Metodologia Na 1ªmodulares, bem como todo o corpo docente. 5- Metodologia Na 1ª
etapa será realizado um levantamento do acervo bibliográficoetapa será realizado um levantamento do acervo bibliográfico
para análise dos livros que estão desatualizados, ou em desuso. Apara análise dos livros que estão desatualizados, ou em desuso. A
2ª etapa consiste em revitalizar o espaço físico, com mudanças no2ª etapa consiste em revitalizar o espaço físico, com mudanças no
layout dos móveis, armários e prateleiras, pintura e decoração dolayout dos móveis, armários e prateleiras, pintura e decoração do
ambiente. E na 3ª etapa será feito um levantamento dos títulos aambiente. E na 3ª etapa será feito um levantamento dos títulos a
serem adquiridos, conforme oferta dos cursos existentes naserem adquiridos, conforme oferta dos cursos existentes na
unidade escolar. 6 – Resultados Esperados Melhorias no climaunidade escolar. 6 – Resultados Esperados Melhorias no clima
organizacional, atualização do acervo bibliográfico e um aumentoorganizacional, atualização do acervo bibliográfico e um aumento
do fluxo de discentes e docentes que utilizam a Biblioteca,do fluxo de discentes e docentes que utilizam a Biblioteca,
incentivando a leitura e pesquisa, contribuindo para a formaçãoincentivando a leitura e pesquisa, contribuindo para a formação
do aluno no processo ensino- aprendizagem. 7 – Cronograma dasdo aluno no processo ensino- aprendizagem. 7 – Cronograma das
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atividades CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 1º SEMESTRE / 2021atividades CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 1º SEMESTRE / 2021
Verificar os livros didáticos que estão desatualizados, e/ouVerificar os livros didáticos que estão desatualizados, e/ou
possuem muitos exemplares repetidos para doação futura parapossuem muitos exemplares repetidos para doação futura para
outras Etecs. Também serão descartados de acordo com asoutras Etecs. Também serão descartados de acordo com as
normas do CPS os TCCs anteriores a cinco anos; Verificar os livrosnormas do CPS os TCCs anteriores a cinco anos; Verificar os livros
pertencentes ao acervo dos cursos técnicos que estãopertencentes ao acervo dos cursos técnicos que estão
desatualizados, e/ou possuem muitos exemplares repetidos paradesatualizados, e/ou possuem muitos exemplares repetidos para
doação futura para outras Etecs; 2º SEMESTRE /2021 á 1ºdoação futura para outras Etecs; 2º SEMESTRE /2021 á 1º
SEMESTRE/ 2022 Revitalizar o espaço físico, criar a novaSEMESTRE/ 2022 Revitalizar o espaço físico, criar a nova
disposição dos móveis e prateleiras, mesas de trabalho e estudodisposição dos móveis e prateleiras, mesas de trabalho e estudo
dos discentes e das estantes da biblioteca; realizar ados discentes e das estantes da biblioteca; realizar a
atualização/manutenção dos computadores; Implantar umatualização/manutenção dos computadores; Implantar um
programa de registro dos livros para controle dos empréstimosprograma de registro dos livros para controle dos empréstimos
(entrada e saída do acervo); Planejamento da aquisição de novas(entrada e saída do acervo); Planejamento da aquisição de novas
obras que estejam atualizadas com as propostas pedagógicasobras que estejam atualizadas com as propostas pedagógicas
vigentes; Buscas parcerias com editoras para doação devigentes; Buscas parcerias com editoras para doação de
exemplares. 2º SEMESTRE – 2022 Finalizar a atualização doexemplares. 2º SEMESTRE – 2022 Finalizar a atualização do
acervo com a compra de demais obras que constituem a novaacervo com a compra de demais obras que constituem a nova
proposta. 08- Equipe responsável Margarete Moreno - Direçãoproposta. 08- Equipe responsável Margarete Moreno - Direção
Maria - bibliotecária Helga Vannucchi Ferraresi - OrientadoraMaria - bibliotecária Helga Vannucchi Ferraresi - Orientadora
Educacional José Roberto – Coordenador Pedagógico 10- Meta (s)Educacional José Roberto – Coordenador Pedagógico 10- Meta (s)
associadas(s) ao PPG: Melhorar a Identidade Visual e climaassociadas(s) ao PPG: Melhorar a Identidade Visual e clima
organizacional em 30% dos espaços escolares da ETEC Sãoorganizacional em 30% dos espaços escolares da ETEC São
Mateus, Parecer da Coordenação Pedagógica Parecer da DireçãoMateus, Parecer da Coordenação Pedagógica Parecer da Direção

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação do curso deProjeto de Coordenação do curso de
Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLARISSA EMILIA TRIGUEIRO GOMESCLARISSA EMILIA TRIGUEIRO GOMES

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Sabe-se que vários fatores podem levar a evasão, como motivosSabe-se que vários fatores podem levar a evasão, como motivos
particulares, desmotivação do aluno, falta de conhecimentoparticulares, desmotivação do aluno, falta de conhecimento
prévio do aluno sobre o curso, relacionamento interpessoal, ,prévio do aluno sobre o curso, relacionamento interpessoal, ,
ocupação através de um emprego fatores que foram agravadosocupação através de um emprego fatores que foram agravados
ao estado de pandemia, faz com que planejemos estratégias paraao estado de pandemia, faz com que planejemos estratégias para
reduzir esse problema.reduzir esse problema.

DenominaçãoDenominação Revitalização do espaço físico e do acervoRevitalização do espaço físico e do acervo
da Biblioteca da Etec São Mateus.da Biblioteca da Etec São Mateus.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAOMARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO

InícioInício
FimFim
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso 2021Projeto de Coordenação de Curso 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANO MESQUITA DE MACEDOLUCIANO MESQUITA DE MACEDO

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
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FimFim 2021-12-16 00:00:002021-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
Desenvolvimento de ações de coordenação no âmbito do cursoDesenvolvimento de ações de coordenação no âmbito do curso
técnico em segurança do trabalho da Etec São Mateus, tendo emtécnico em segurança do trabalho da Etec São Mateus, tendo em
vista a redução da evasão dos alunos do 1º, 2º e 3º módulo dovista a redução da evasão dos alunos do 1º, 2º e 3º módulo do
curso técnico em segurança do trabalho, por meio decurso técnico em segurança do trabalho, por meio de
metodologias ativas que favoreçam a autonomia do aluno;metodologias ativas que favoreçam a autonomia do aluno;
trabalho em equipe; a construção do conhecimento, o estímulo aotrabalho em equipe; a construção do conhecimento, o estímulo ao
pensamento crítico e reflexivo. O projeto levará em consideraçãopensamento crítico e reflexivo. O projeto levará em consideração
os indicadores dos dados de perda observados no 2º semestre deos indicadores dos dados de perda observados no 2º semestre de
2020. Para a execução do projeto serão realizadas ações com os2020. Para a execução do projeto serão realizadas ações com os
docentes, com foco nos objetivos de cada componente curricular.docentes, com foco nos objetivos de cada componente curricular.
As metodologias ativas propiciarão o desenvolvimento deAs metodologias ativas propiciarão o desenvolvimento de
competências técnicas e socioemocionais.competências técnicas e socioemocionais.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
São Mateus - 2021 São Mateus - 2021 

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOSE ROBERTO LIMAJOSE ROBERTO LIMA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto 2021 de Coordenação Pedagógica e de Orientação eO Projeto 2021 de Coordenação Pedagógica e de Orientação e
Apoio Educacional norteará as atividades profissionais dosApoio Educacional norteará as atividades profissionais dos
Coordenadores de Projeto Responsáveis por essas áreas duranteCoordenadores de Projeto Responsáveis por essas áreas durante
o ano de 2021. Sua proposta de trabalho está fundamentadao ano de 2021. Sua proposta de trabalho está fundamentada
considerando, necessariamente, os indicadores da U.E, e asconsiderando, necessariamente, os indicadores da U.E, e as
metas e atividades a serem executadas têm o foco nos recursosmetas e atividades a serem executadas têm o foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas,pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas,
fomentando a recuperação das lacunas de aprendizagem dosfomentando a recuperação das lacunas de aprendizagem dos
discentes de toda a escola, porém atentando-se especificamentediscentes de toda a escola, porém atentando-se especificamente
aos estudantes das turmas ofertadas na Sede do período noturno,aos estudantes das turmas ofertadas na Sede do período noturno,
visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, emvisando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em
relação ao ano de 2020. O objetivo deste projeto será oportunizarrelação ao ano de 2020. O objetivo deste projeto será oportunizar
aos professores recursos pedagógicos diferenciados queaos professores recursos pedagógicos diferenciados que
promovam métodos, técnicas e estratégias a serem aplicados naspromovam métodos, técnicas e estratégias a serem aplicados nas
aulas práticas, em 100% das turmas de cursos modularesaulas práticas, em 100% das turmas de cursos modulares
noturnos ofertados na Etec São Mateus, bem como a melhoria denoturnos ofertados na Etec São Mateus, bem como a melhoria de
10%, em relação ao ano de 2020, no resultado do sucesso escolar10%, em relação ao ano de 2020, no resultado do sucesso escolar
destas turmas supracitadas, durante o ano de 2021.destas turmas supracitadas, durante o ano de 2021.

DenominaçãoDenominação PROJETO GESTÃO DO CONHECIMENTOPROJETO GESTÃO DO CONHECIMENTO
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RITA DE CASSIA GRACETTI MARTINEZRITA DE CASSIA GRACETTI MARTINEZ

InícioInício 2021-07-01 00:00:002021-07-01 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Resumo O projeto Gestão do Conhecimento será desenvolvido noResumo O projeto Gestão do Conhecimento será desenvolvido no
3o bimestre/semestre de 2021 pelos alunos do 1o. 2o.3o bimestre/semestre de 2021 pelos alunos do 1o. 2o.
Ano/módulo do curso Técnico em Administração. A Exposição deAno/módulo do curso Técnico em Administração. A Exposição de
Gestão do Conhecimento visa proporcionar aos alunos umGestão do Conhecimento visa proporcionar aos alunos um
panorama do mercado em relação à Gestão do Conhecimento,panorama do mercado em relação à Gestão do Conhecimento,
considerada hoje uma das mais modernas ferramentasconsiderada hoje uma das mais modernas ferramentas
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estratégicas ligadas à Gestão Empresarial. A prática da Gestão doestratégicas ligadas à Gestão Empresarial. A prática da Gestão do
Conhecimento tem demonstrado que as organizações aumentamConhecimento tem demonstrado que as organizações aumentam
sua competitividade por meio do capital intelectual de seussua competitividade por meio do capital intelectual de seus
colaboradores, fator importante para a Gestão de Pessoas. Ocolaboradores, fator importante para a Gestão de Pessoas. O
conhecimento das práticas de Gestão do Conhecimento possibilitaconhecimento das práticas de Gestão do Conhecimento possibilita
aos estudantes compreender e familiarizar-se com o modo comoaos estudantes compreender e familiarizar-se com o modo como
as empresas têm utilizado essas práticas; e permite, ainda, aas empresas têm utilizado essas práticas; e permite, ainda, a
disseminação desses conceitos entre o corpo docente e discentedisseminação desses conceitos entre o corpo docente e discente
da Instituição. INTRODUÇÃO O tema Gestão do Conhecimento temda Instituição. INTRODUÇÃO O tema Gestão do Conhecimento tem
bases sólidas em várias abordagens distintas e complementares.bases sólidas em várias abordagens distintas e complementares.
É nossa convicção, ademais, que o recente foco da literatura nosÉ nossa convicção, ademais, que o recente foco da literatura nos
processos geradores de conhecimento representa, de fato, umprocessos geradores de conhecimento representa, de fato, um
avanço na teoria organizacional, visto que conseguiu evidenciar,avanço na teoria organizacional, visto que conseguiu evidenciar,
com maior ênfase, como diversas práticas gerenciais e decom maior ênfase, como diversas práticas gerenciais e de
organização do trabalho estão associadas a processos individuaisorganização do trabalho estão associadas a processos individuais
e coletivos de criação, aprendizado e inovação. Por outro lado, ose coletivos de criação, aprendizado e inovação. Por outro lado, os
desafios para as empresas dos mais diferentes setores nuncadesafios para as empresas dos mais diferentes setores nunca
foram maiores: crises econômicas, rápidas mudanças noforam maiores: crises econômicas, rápidas mudanças no
mercado, e a percepção de uma forte necessidade de adaptaçãomercado, e a percepção de uma forte necessidade de adaptação
do desenvolvimento de novos produtos às mais diferentesdo desenvolvimento de novos produtos às mais diferentes
demandas do mercado atual e aos consumidores. Associadas ademandas do mercado atual e aos consumidores. Associadas a
estes, surgem novas dificuldades, tais como> mudançasestes, surgem novas dificuldades, tais como> mudanças
constantes nas equipes de trabalho além do fato de que oconstantes nas equipes de trabalho além do fato de que o
conhecimento gerado dentro de uma determinada área e/ouconhecimento gerado dentro de uma determinada área e/ou
projeto não pode ser transferido facilmente para outro. O cenárioprojeto não pode ser transferido facilmente para outro. O cenário
é bem complexo, principalmente quando se observa asé bem complexo, principalmente quando se observa as
tendências para mercados globais, tais como: aumento datendências para mercados globais, tais como: aumento da
concorrência, mudanças tecnológicas e mudanças no meioconcorrência, mudanças tecnológicas e mudanças no meio
ambiente que afetam diretamente os recursos naturais implicamambiente que afetam diretamente os recursos naturais implicam
na necessidade contínua de desenvolver projetos e de produzirna necessidade contínua de desenvolver projetos e de produzir
inovações, seja em processos, produtos, serviços e/ou estratégias.inovações, seja em processos, produtos, serviços e/ou estratégias.
Assim muitas organizações estão começando a reconhecer que,Assim muitas organizações estão começando a reconhecer que,
para sobreviver em um meio ambiente volátil, é fundamentalpara sobreviver em um meio ambiente volátil, é fundamental
tornar-se mais eficiente. Esta eficiência passa, obrigatoriamente,tornar-se mais eficiente. Esta eficiência passa, obrigatoriamente,
por mudança na visão da empresa sobre a criação e opor mudança na visão da empresa sobre a criação e o
gerenciamento de seu conhecimento e a qualidade de seusgerenciamento de seu conhecimento e a qualidade de seus
produtos e serviços.produtos e serviços.

DenominaçãoDenominação E de repente on line!E de repente on line!
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

HELGA VANNUCCHI FERRARESIHELGA VANNUCCHI FERRARESI

InícioInício 2021-05-03 00:00:002021-05-03 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Em meio ao contexto pandêmico do Covid-19, o distanciamentoEm meio ao contexto pandêmico do Covid-19, o distanciamento
dos alunos da rotina escolar impediu o desenvolvimento sistêmicodos alunos da rotina escolar impediu o desenvolvimento sistêmico
nos aspectos mais relevantes do convívio em sociedade. Anos aspectos mais relevantes do convívio em sociedade. A
COVID-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nívelCOVID-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nível
global, chamando a atenção pelo alcance que teve e pelaglobal, chamando a atenção pelo alcance que teve e pela
velocidade com a qual se disseminou. É notório que há umavelocidade com a qual se disseminou. É notório que há uma
grande desmotivação e desinteresse por parte dos estudantesgrande desmotivação e desinteresse por parte dos estudantes
frente ao desafio do ensino remoto, mesmo os docentes buscandofrente ao desafio do ensino remoto, mesmo os docentes buscando
incansavelmente novas metodologias de ensino, estes queincansavelmente novas metodologias de ensino, estes que
também estão esgotados, pois ninguém imaginava que essatambém estão esgotados, pois ninguém imaginava que essa
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situação se estenderia por tanto tempo. Esse projeto, que visasituação se estenderia por tanto tempo. Esse projeto, que visa
desenvolver e promover reflexões e orientações sob asdesenvolver e promover reflexões e orientações sob as
perspectivas de engajamento do aluno na sociedade, propõeperspectivas de engajamento do aluno na sociedade, propõe
abertura para diálogos com foco em possíveis soluções emabertura para diálogos com foco em possíveis soluções em
situações-problema com as realidades desse outro cotidiano osituações-problema com as realidades desse outro cotidiano o
“novo normal” em que nos encontramos, já com a projeção de“novo normal” em que nos encontramos, já com a projeção de
fortalecimento das competências sócioemocionais para o mundofortalecimento das competências sócioemocionais para o mundo
do trabalho.do trabalho.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec São Mateus- 2021da Etec São Mateus- 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

HELGA VANNUCCHI FERRARESIHELGA VANNUCCHI FERRARESI

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Diante dos novos desafios propostos pela Pandemia Covid-19, oDiante dos novos desafios propostos pela Pandemia Covid-19, o
presente projeto tem como objetivo realizar um trabalho focadopresente projeto tem como objetivo realizar um trabalho focado
no acompanhamento das lacunas de aprendizagem, contribuindono acompanhamento das lacunas de aprendizagem, contribuindo
com técnicas e estratégias diversificadas que favoreçam acom técnicas e estratégias diversificadas que favoreçam a
construção das competências e habilidades dos discentes, atravésconstrução das competências e habilidades dos discentes, através
de recursos pedagógicos diferenciados. O Projeto 2021 dede recursos pedagógicos diferenciados. O Projeto 2021 de
Coordenação Pedagógica e de Orientação e Apoio EducacionalCoordenação Pedagógica e de Orientação e Apoio Educacional
norteará as atividades profissionais dos Coordenadores de Projetonorteará as atividades profissionais dos Coordenadores de Projeto
Responsáveis por essas áreas durante o ano de 2021. SuaResponsáveis por essas áreas durante o ano de 2021. Sua
proposta de trabalho está fundamentada considerando,proposta de trabalho está fundamentada considerando,
necessariamente, os indicadores da U.E, e as metas e atividadesnecessariamente, os indicadores da U.E, e as metas e atividades
a serem executadas têm o foco nos recursos pedagógicosa serem executadas têm o foco nos recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentando adiferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentando a
recuperação das lacunas de aprendizagem dos discentes de todarecuperação das lacunas de aprendizagem dos discentes de toda
a escola, porém atentando-se especificamente aos estudantesa escola, porém atentando-se especificamente aos estudantes
das turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas dodas turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas do
período noturno, visando a melhoria do sucesso escolar, doperíodo noturno, visando a melhoria do sucesso escolar, do
Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Desta forma, oEstado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Desta forma, o
objetivo deste projeto será acompanhar os recursos pedagógicosobjetivo deste projeto será acompanhar os recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursosdiferenciados utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos
modulares noturnos, fomentando a recuperação das lacunas demodulares noturnos, fomentando a recuperação das lacunas de
aprendizagem, ofertados na Etec de São Mateus, bem como aaprendizagem, ofertados na Etec de São Mateus, bem como a
melhoria de 10%, em relação ao ano de 2020, no resultado domelhoria de 10%, em relação ao ano de 2020, no resultado do
sucesso escolar destas turmas supracitadas, durante o ano desucesso escolar destas turmas supracitadas, durante o ano de
2021.2021.

DenominaçãoDenominação O que eu aprendo na Escola e o que euO que eu aprendo na Escola e o que eu
deveria aprenderdeveria aprender

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TAIS APARECIDA RUBIO RAMOS DOS SANTOSTAIS APARECIDA RUBIO RAMOS DOS SANTOS

InícioInício 2021-08-01 00:00:002021-08-01 00:00:00
FimFim 2025-12-31 00:00:002025-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa analisar, debater e interagir com alunos eO presente projeto visa analisar, debater e interagir com alunos e
professores a respeito dos elementos a serem conhecidos naprofessores a respeito dos elementos a serem conhecidos na
escola acerca de atualidades de âmbito profissional eescola acerca de atualidades de âmbito profissional e
comportamental nos seguimentos dos cursos que não sãocomportamental nos seguimentos dos cursos que não são
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desenvolvidos no contexto das bases tecnológicas.desenvolvidos no contexto das bases tecnológicas.

DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso Administração 2021Coordenação de Curso Administração 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANO NATAL GOMESADRIANO NATAL GOMES

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este Projeto de Coordenação visa a organização, estruturação e oEste Projeto de Coordenação visa a organização, estruturação e o
planejamento das atividades referentes ao Curso deplanejamento das atividades referentes ao Curso de
Administração. Procura por meio de suas metas reduzir a evasão,Administração. Procura por meio de suas metas reduzir a evasão,
promover a manutenção do aluno na escola, assim comopromover a manutenção do aluno na escola, assim como
despertar o interesse pelas áreas de atuação e os conhecimentosdespertar o interesse pelas áreas de atuação e os conhecimentos
necessários para a inserção no mercado de trabalho e anecessários para a inserção no mercado de trabalho e a
continuidade dos estudos, principalmente no caso dos alunoscontinuidade dos estudos, principalmente no caso dos alunos
pertencentes ao ensino médio.pertencentes ao ensino médio.

DenominaçãoDenominação Robótica Paula Souza – Equipe S.M.Robótica Paula Souza – Equipe S.M.
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZILANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZIL

InícioInício 2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00
FimFim 2021-12-20 00:00:002021-12-20 00:00:00
DescriçãoDescrição
Os resultados das atividades realizadas nos anos anteriores eOs resultados das atividades realizadas nos anos anteriores e
principalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nasprincipalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nas
diferentes categorias de competições tem proporcionado umadiferentes categorias de competições tem proporcionado uma
melhora das participações em sala de aula nos componentesmelhora das participações em sala de aula nos componentes
curriculares relacionados a programação (lógica ecurriculares relacionados a programação (lógica e
desenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem comodesenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem como
o aumento da participação em diferentes eventos (internos eo aumento da participação em diferentes eventos (internos e
externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,
poderão ser visualizados no link:poderão ser visualizados no link:
http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.
A Unidade Escolar se interessa em manter os professores e alunosA Unidade Escolar se interessa em manter os professores e alunos
atualizados em relação aos conteúdos e metodologias em buscaatualizados em relação aos conteúdos e metodologias em busca
de melhorias constantes no desenvolvimento das atividadesde melhorias constantes no desenvolvimento das atividades
escolares. A participação desta Unidade Escolar como POLO doescolares. A participação desta Unidade Escolar como POLO do
projeto Robótica Paula Souza, torna um diferencial para o projeto,projeto Robótica Paula Souza, torna um diferencial para o projeto,
considerando todos os recursos pertencentes a escola, comoconsiderando todos os recursos pertencentes a escola, como
engajamento da Equipe Diretiva, Corpo Docente e Alunosengajamento da Equipe Diretiva, Corpo Docente e Alunos
dedicados e interessados em participar de iniciativas quededicados e interessados em participar de iniciativas que
agreguem experiência para a Comunidade. Inclui-se paraagreguem experiência para a Comunidade. Inclui-se para
participação no projeto, uma série de capacitações para docentesparticipação no projeto, uma série de capacitações para docentes
em ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação emem ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação em
sala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades desala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades de
competições, bem como aplicação das ações para Aprendizagemcompetições, bem como aplicação das ações para Aprendizagem
Baseada por Desafios - ABD (Challenge Based Learning - CBL)Baseada por Desafios - ABD (Challenge Based Learning - CBL)
e/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP (Project Basede/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP (Project Based
Learning - PBL), representando uma abordagem multidisciplinarLearning - PBL), representando uma abordagem multidisciplinar
referente ao ensino-aprendizagem focada na construção dereferente ao ensino-aprendizagem focada na construção de
conhecimento. Além das capacitações, este projeto prevê aconhecimento. Além das capacitações, este projeto prevê a
organização e participação em eventos relacionados ao projeto,organização e participação em eventos relacionados ao projeto,
com o envolvimento de professores e alunos, a fim de atendercom o envolvimento de professores e alunos, a fim de atender
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mais efetivamente as atividades citadas anteriormente,mais efetivamente as atividades citadas anteriormente,
estimulando a participação e promoção dos eventos propostosestimulando a participação e promoção dos eventos propostos
pela CETEC Capacitações e eventos externos.pela CETEC Capacitações e eventos externos.

DenominaçãoDenominação Tema Revitalização do espaço físico e doTema Revitalização do espaço físico e do
acervo da Biblioteca da Etec São Mateus.  acervo da Biblioteca da Etec São Mateus.  

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAOMARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO

InícioInício 2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00
FimFim 2022-06-15 00:00:002022-06-15 00:00:00
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Coordenação do Curso Técnico em NutriçãoCoordenação do Curso Técnico em Nutrição
e Dietéticae Dietética

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANA PEREIRA DE SOUZALUCIANA PEREIRA DE SOUZA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este Projeto de Coordenação visa a organização, estruturação e oEste Projeto de Coordenação visa a organização, estruturação e o
planejamento das atividades referentes ao Curso de Nutrição eplanejamento das atividades referentes ao Curso de Nutrição e
Dietética. Procura por meio de suas metas reduzir a evasão,Dietética. Procura por meio de suas metas reduzir a evasão,
promover a manutenção do aluno na escola, assim comopromover a manutenção do aluno na escola, assim como
despertar o interesse pelas áreas de atuação e os conhecimentosdespertar o interesse pelas áreas de atuação e os conhecimentos
necessários para a inserção no mercado de trabalho e e anecessários para a inserção no mercado de trabalho e e a
continuidade dos estudos, principalmente no caso dos alunoscontinuidade dos estudos, principalmente no caso dos alunos
pertencentes ao ensino médio.pertencentes ao ensino médio.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso do ETIM deProjeto de Coordenação de Curso do ETIM de
Informática para a InternetInformática para a Internet

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZILANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZIL

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Desenvolver ações que estimulem os discentes a aquirir maiorDesenvolver ações que estimulem os discentes a aquirir maior
interesse em sua formação técnica profissional, além deinteresse em sua formação técnica profissional, além de
despertar o interesse pelas competências e habilidadesdespertar o interesse pelas competências e habilidades
relacionadas ao ensino médio lhe permitindo avançar em maisrelacionadas ao ensino médio lhe permitindo avançar em mais
uma etapa, no caso o ensino superior e essencialmenteuma etapa, no caso o ensino superior e essencialmente
desenvolver competências socioemocionais. Procura por meio dedesenvolver competências socioemocionais. Procura por meio de
suas metas reduzir a evação, promover a manutenção do alunosuas metas reduzir a evação, promover a manutenção do aluno
na escola, assim como despertar o interesse pela área de atuaçãona escola, assim como despertar o interesse pela área de atuação
e suas necessidade.Exercer a empatia entre discentes, docentes ee suas necessidade.Exercer a empatia entre discentes, docentes e
coordenação trabalhando juntos com os mesmo objetivos ecoordenação trabalhando juntos com os mesmo objetivos e
dentro de suas áreas de conhecimentos.dentro de suas áreas de conhecimentos.

DenominaçãoDenominação Aprimoramento dos espaços da escolaAprimoramento dos espaços da escola
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

HELGA VANNUCCHI FERRARESIHELGA VANNUCCHI FERRARESI
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InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2025-12-31 00:00:002025-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto tem como objetivo a realização de mudançasO presente projeto tem como objetivo a realização de mudanças
pertinentes e cabíveis para alguns espaços da unidade escolar,pertinentes e cabíveis para alguns espaços da unidade escolar,
utilizado por professores e alunos, proporcionando sensação deutilizado por professores e alunos, proporcionando sensação de
acolhimento e bem estar. Sendo assim, algumas mudanças nasacolhimento e bem estar. Sendo assim, algumas mudanças nas
cores de pintura de paredes, disposição de moveis e reformas,cores de pintura de paredes, disposição de moveis e reformas,
ambiente agradável para realizar as refeições , melhorias noambiente agradável para realizar as refeições , melhorias no
toalete ,trazer plantas e ornamentos naturais, investimentos emtoalete ,trazer plantas e ornamentos naturais, investimentos em
materiais para os laboratórios, colaboram para a melhoria domateriais para os laboratórios, colaboram para a melhoria do
clima organizacional e identidade visual da Etec de São Mateus.clima organizacional e identidade visual da Etec de São Mateus.

DenominaçãoDenominação Laboratório de Pesquisas Educacionais -Laboratório de Pesquisas Educacionais -
Etec São MateusEtec São Mateus

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCELO DOS SANTOSMARCELO DOS SANTOS

InícioInício 2021-06-18 00:00:002021-06-18 00:00:00
FimFim 2021-12-17 00:00:002021-12-17 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Laboratório de Pesquisas Educacionais é uma iniciativaO Laboratório de Pesquisas Educacionais é uma iniciativa
pedagógica de caráter exclusivamente educacional, com apedagógica de caráter exclusivamente educacional, com a
finalidade de despertar o interesse dos estudantes e professoresfinalidade de despertar o interesse dos estudantes e professores
do Ensino Médio e Técnico e Ensino Técnico Modular,do Ensino Médio e Técnico e Ensino Técnico Modular,
desenvolvendo a elaboração de estratégias o uso da criatividade,desenvolvendo a elaboração de estratégias o uso da criatividade,
despertando a aquisição dos conhecimentos através de pesquisasdespertando a aquisição dos conhecimentos através de pesquisas
empíricas, motivando e estimulando as aplicações práticas paraempíricas, motivando e estimulando as aplicações práticas para
os estudantes, um olhar mais profundo ao universo da tecnologia.os estudantes, um olhar mais profundo ao universo da tecnologia.
Estruturado em formato de pesquisas científicas ou emEstruturado em formato de pesquisas científicas ou em
competições, os estudantes são convidados a realizarem projetoscompetições, os estudantes são convidados a realizarem projetos
interdisciplinares, estimulados a desenvolverem aptidõesinterdisciplinares, estimulados a desenvolverem aptidões
importantes em suas futuras carreiras: iniciativa, liderança,importantes em suas futuras carreiras: iniciativa, liderança,
trabalho em equipe, planejamento, capacidade de vencer desafiostrabalho em equipe, planejamento, capacidade de vencer desafios
e principalmente o comprometimento.e principalmente o comprometimento.

DenominaçãoDenominação Participação em Competição AcadêmicasParticipação em Competição Acadêmicas
como Formas Aprendizagens e docomo Formas Aprendizagens e do
Desenvolvimento SocioemocionalDesenvolvimento Socioemocional

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZILANA PAULA APARECIDA GOMES BRAZIL

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-21 00:00:002021-12-21 00:00:00
DescriçãoDescrição
A participação dos alunos em grandes competições, nacionais eA participação dos alunos em grandes competições, nacionais e
internacionais, suas aprendizagens, Competências e Habilidades,internacionais, suas aprendizagens, Competências e Habilidades,
novas experiencias fora da Unidade Escolar, pode se tornar umnovas experiencias fora da Unidade Escolar, pode se tornar um
atrativo aos conteúdos abordados em sala de aula. Os resultadosatrativo aos conteúdos abordados em sala de aula. Os resultados
das atividades realizadas nos anos anteriores e principalmente odas atividades realizadas nos anos anteriores e principalmente o
reflexo do envolvimento dos alunos nas diferentes categorias dereflexo do envolvimento dos alunos nas diferentes categorias de
competições tem proporcionado uma melhora das participaçõescompetições tem proporcionado uma melhora das participações
em sala de aula nos componentes curriculares relacionados asem sala de aula nos componentes curriculares relacionados as
disciplinas da base comum, assim como das bases técnicas comodisciplinas da base comum, assim como das bases técnicas como
empreendedorismo, trabalho em equipe, entre outras, bem comoempreendedorismo, trabalho em equipe, entre outras, bem como
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o aumento da participação em diferentes eventos (internos eo aumento da participação em diferentes eventos (internos e
externos), aderentes a este projeto.externos), aderentes a este projeto.
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