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Etec Rosa Perrone Scavone

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

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

Município: Itatiba
INTRODUÇÃO
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A ETEC Rosa Perrone Scavone completou em 2018, 70 anos de atividades, provendo o município de Itatiba e circunvizinhança com educação de qualidade.
Fundada em 23 de fevereiro de 1948, a escola fica localizada na Vila Belém, no centro da cidade. Com 111.835 habitantes, a Princesa da Colina, como é
conhecida Itatiba, tem atraído grande número de moradores, devido a qualidade de vida, com parques, clubes, grupos comunitários, associações, igrejas, escolas
de Educação Infantil, Fundamental, Médio e Faculdade (cursos de graduação, Mestrado e Doutorado), além da ETEC e SENAI com cursos técnicos e de
aperfeiçoamento profissional.
A escola, como sociedade, favorece o aprendizado através da troca cultural, estimulado pela grande diversidade social que compõe a ETEC. Hoje, é
necessário que a escola, em sua atuação diária, se destaque por uma grade curricular que possibilite a aquisição do conhecimento, mas que também, valorize a
formação de um sujeito participativo e autônomo, empenhado na construção de valores essenciais à sua inserção social. Portanto, a ETEC Rosa Perrone Scavone
desenvolverá seu trabalho de forma criteriosa, assumindo padrões éticos no desenvolvimento do educando, contribuindo para o fortalecimento dos valores
familiares e para a formação de cidadãos íntegros que respeitam a si mesmo e o outro, como agentes construtores de uma sociedade mais democrática. O diálogo
estabelecido entre a ETEC e o polo industrial de Itatiba e região permitirá a colocação de nossos alunos dentro do mercado de trabalho. Como fazemos parte de
uma sociedade em permanente evolução, será oferecida, aos funcionários e professores, a oportunidade de aperfeiçoamento constante, possibilitando manter um
elenco de bons profissionais que atuarão na formação integral do aluno e futuro profissional de sucesso. A ETEC buscará manter-se como referência em projetos
de Inclusão Social, em Itatiba e região, incentivando seus alunos a desenvolver iniciativas em pró da necessidade do outro a partir do TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso). A equipe Gestora da escola sabe que para haver interesse e vontade de se alcançar um ensino mais globalizante e uma aprendizagem mais
compreensiva, é de grande importância a construção de um currículo interdisciplinar, mas esta tarefa não é fácil, pois os educadores precisam comungar ideais
comuns, reunindo-se e discutindo conteúdos de seus projetos. Portanto, os prêmios recebidos nos últimos anos vieram agregar razão e motivação para os
educadores relacionarem a teoria com a prática, demonstrando a utilidade desta teoria e o seu proveito em uma situação real.
Itatiba e região estão voltadas para a expansão industrial. Há um trabalho constante da administração pública em trazer empresas de grande porte e outras
afins, das mais variadas atividades industriais, gerando necessidade de mão de obra preparada para suprir a demanda das empresas.
A grande diversidade nas atividades das empresas aqui instaladas espera que as escolas técnicas possam fornecer profissionais qualificados com
competências e habilidades abrangentes para atender as tecnologias empregadas, além de seres humanos dotados da capacidade de se adaptarem as situações
adversas, lançando mão dos valores adquiridos ao longo de seu aprendizado.
Nos campos correlatos aos Eixos Tecnológicos de Controle e Processos Industriais (Curso Técnico em Eletrônica, Automação Industrial e Eletromecânica,
Mecânica), de Gestão e Negócios (Curso Técnico em Administração, Logística e Recursos Humanos), e de Informação e Comunicação (Curso Técnico em
Informática e Manutenção e Suporte em Informática) a cidade de Itatiba conta com empresas de ponta que absorvem nossos alunos, dentre elas pode-se citar:
Valeo Térmico/Climatização, JVS Automação, Têxtil Vicunha, Bobst do Brasil, Collorobbia Brasileira, OPP Petroquímica S.A., Kronberg & Schubert, Mantas e
Cobertores Scavone, Apotex Genéricos, Nívea do Brasil, Sime do Brasil, Indústria de Produtos e Alimentos Mavalério, Borgwarner Brasil LTDA,
Endress+Hauser Brasil, Borealis Brasil SA, Howden South America, Wisewood Soluções Ecológicas, Fortymil, During do Brasil, Multsystems Informática,
Artivinco – Embalagens, dentre outras. Nos Eixos Tecnológicos de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação, podemos contar ainda com a absorção da
mão-de-obra formada na ETEC por pequenas e médias empresas, além do setor de comércio de Itatiba e região.
As empresas acima citadas utilizam em seu processo de produção, tecnologias ligadas a área de automação e a área de informática, utilizando máquinas e
equipamentos tecnológicos de última geração, o que exige de nossos alunos prévio conhecimento teórico e prático para realizarem o trabalho diário de forma
satisfatória, possibilitando-lhes o sucesso profissional e crescimento pessoal. Na área de gestão, os conteúdos e referenciais teóricos ministrados nos cursos
técnicos, oferecem os subsídios necessários para que nossos alunos atuem nas diversas áreas administrativas das empresas e comércios aplicando os
conhecimentos na prática.
As 21 cidades que a ETEC atende, oferecendo técnicos dos Cursos (Técnico em Administração, Automação Industrial, Eletrônica, Eletromecânica,
Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Mecânica e Recursos Humanos), contam com grandes empresas que absorvem nossos técnicos. Atualmente a
escola conta com 73 empresas com termos de convênio de concessão de estágio profissionalizante, dentre elas: Antares Eletrônica, APAE Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Itatiba, ATE Solutions Indústria Comércio e Serviços de Equipamentos LTDA, Borealis Brasil SA, Bosh, Caixa Econômica
Federal, CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), Elektro - Eletricidade e Serviço S.A., ESA do Brasil Industria
Comércio Serviços Técnicos e Sistemas de Automação LTDA, F & F Consultoria em Recursos Humanos Ltda, Hexis Científica, Industria de Produtos
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Alimenticios Mavalério Ltda, IBM, Industria Têxtil Nossa Senhora do Belém S A, Itaútec, Jungheinrich Lift Truck, Kiviks Marknad Industria alimentícia LTDA
(QueensBerry), Motorolla, Prefeitura Municipal de Itatiba, Rexam do Brasil Embalagens, Siemens, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3M, entre outras.
Itatiba é considerada uma das melhores cidades do Estado em infraestrutura e qualidade de vida, a diversificação das atividades econômicas permite que
Itatiba não sofra com problemas sazonais e de grande oscilação econômica. A cidade de Itatiba estabelece-se, também, como uma das melhores cidades do Estado
de São Paulo para se viver, segundo a pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa à Fundação Seade, em três análises consecutivas.
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) leva em conta dados como longevidade (expectativa de vida da população), taxa de riqueza e nível de
educação. Nos três itens, os indicadores de Itatiba superam a média estadual. Os classificadores da Fundação Seade referentes à escolaridade levam em conta
dados como acesso à escola, alfabetização juvenil e municipalização do ensino.
Itatiba possui uma taxa de analfabetismo decrescente, 99,17% de infraestrutura (água), 97,74% (esgoto), 90% (Luz e asfalto), 100% de taxas de matrícula no
ensino fundamental e um sistema educacional que supre as necessidades do município desde o ensino pré-primário a cursos universitários (USF – Universidade
São Francisco), (FATEC - Faculdade de Tecnologia) e também na área industrial, com ensino técnico profissionalizante.
Itatiba destaca-se também por possuir índices de exame pré-natal acima dos exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Quanto às políticas para a terceira
idade, o Município tem mais de três mil pessoas inscritas em seus programas dedicados a essa faixa da população, oferecendo atividades esportivas e de lazer,
além de assistência médica-odontológica.
O que movimenta sua economia é a indústria, que, apesar de ocupar papel de destaque na região, ainda teve um crescimento acentuado após oferecer ao
empresariado o Programa Municipal de Incentivo Industrial – o PROMIND (lei nº 2.608 de 14 e novembro de 1994, regulamentada pelo decreto nº 3.887, de 2 de
Dezembro de 1996) e, promover a implantação do Distrito Industrial “Alfredo Rela”, acolhendo empresas de diversos setores (Químicas, Refrigeração,
Tecelagem, Papéis, Componentes Eletrônicos, Fundição, Usinagem, Embalagens, Produtos para Indústria Automobilística, Automação, etc.).
Itatiba destaca-se também no seguimento moveleiro, que é internacionalmente reconhecido, além do setor têxtil, metalúrgico, químico e de tecnologia de
ponta, que tem crescido aceleradamente em nossa cidade. O conjunto formado por uma localização excepcional, dentro de uma teia rodoviária irradiando para
todos os quadrantes o nível de qualidade das habilitações oferecidas pela ETEC “Rosa Perrone Scavone”, juntamente com a forte vocação industrial da região,
tem feito com que esta Unidade Escolar tenha se tornado alvo preferencial de grande número de pessoas das mais variadas origens, atendendo alunos de 21
cidades da região com seus cursos técnicos (Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Morungaba, Paulínia, Amparo, Atibaia, Valinhos, Vinhedo, Várzea Paulista,
Sumaré, Hortolândia, Piracaia, Campo Limpo Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Louveira, Pedreira, Cajamar, Itupeva, além de Itapeva e Extrema no estado de
Minas Gerais). Itatiba ainda está em um intenso processo de modernização, mas pretende manter sua economia eclética.
A escola conta hoje, com 1.206 alunos, sendo 456 do ensino médio, 98 do EAD e 652 na Educação Técnica, esta com 11 habilitações: Técnico em
Administração, Técnico em Logística, Técnico Recursos Humanos, Técnico em Eletrônica, Técnico em Automação Industrial, Técnico em
Eletromecânica, Técnico em Mecânica, Técnico em Informática, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Administração EAD, Técnico
em Comércio EAD. Ela forma semestralmente uma média de 280 alunos, através dos cursos Técnicos.
A escola possui, 12 salas de aula, biblioteca com mais de 6.550 livros em seu acervo, Oficina Mecânica, Quadra Poliesportiva, Cantina, Cozinha, Auditório
com capacidade para 270 Pessoas, Departamentos Administrativos (Direção, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Área, Secretaria de Serviços e Secretaria
Acadêmica), 7 laboratórios sendo quatro do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais (Laboratório de Eletrotécnica, Laboratório de
Pneumática/Hidráulica, Laboratório de Eletroeletrônica e Laboratório de Sistemas Digitais e Microprocessados), e 3 do Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação (Laboratório de Programação, Laboratório de Sistemas de Comunicação e Laboratório de Informática Aplicada). Temos também 01 novo
(Laboratório de Ciências, Física, Biologia e Metalografia) que contempla tanto a Base Nacional Comum quanto o Eixo Tecnológico de Controle e Processos
Industriais. O estágio tecnológico destes laboratórios é atualizado anualmente e os laboratórios do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais estão bem
instalados e equipados.
O ingresso dos interessados nos cursos oferecidos pela ETEC é realizado através de processo seletivo (Vestibulinho) que ocorre antes do início de cada
semestre letivo. O interessado escolhe no ato da inscrição a habilitação e período em que deseja estudar e caso o mesmo tenha obtido uma pontuação na prova que
o classifique para a matrícula, ele deverá comparecer na escola na data previamente definida e divulgada pela Mantenedora, com toda a documentação,
previamente solicitada, para efetivação da matrícula. Caso as vagas não sejam preenchidas, devido ao não comparecimento de algum aluno convocado na 1ª
chamada, realizar-se-á uma 2ª chamada, estendendo-se a lista de classificados.
Historicamente, o processo de ingresso na ETEC Rosa Perrone Scavone tem contado com uma média de 1200 inscritos no vestibulinho de início de ano e de
800 inscritos nos Vestibulinhos de meio de ano, o que corresponde a uma média, no geral, de 4,61 e 3,22 candidatos por vaga, respectivamente. Analisando o
quadro das inscrições, podemos dizer que a maior procura se faz presente, na seguinte ordem: Ensino Médio, Eixo Tecnológico de Controle e Processos
Industriais e Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios.
A direção da ETEC Rosa Perrone Scavone, assim como de todas as Escolas do CEETEPS, é exercida com mandato de quatro anos, podendo ocorrer a
reeleição. O Diretor é eleito pelos professores, funcionários e alunos da escola. A Direção da ETEC Rosa Perrone Scavone é caracterizada por uma gestão
participativa, a fim de garantir condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação. A escola conta com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica, que auxilia na elaboração da proposta pedagógica e promove a construção, o acompanhamento, a
avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar. A Direção procura garantir e desenvolver ações, visando ao contínuo
aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola, promovendo ações para a integração escola-família-comunidadeempresa.
A Escola tem um relacionamento muito positivo com a comunidade, que participa de todos os eventos realizados e opina sobre melhorias na rotina de
funcionamento da ETEC. Com o setor produtivo e outras instituições esta, tem uma série de parcerias como Estágios, Cursos com Empresas, Visitas Técnicas e
Utilização de Laboratórios.
Durante as Reuniões: Didático-Pedagógicas, de Planejamento realizadas com toda equipe docente, com Representantes Discentes, do Conselho de Escola,
com os Servidores Administrativos e da APM, construímos o diagnóstico desta Unidade Escolar, revelando o quadro real das atividades realizadas pela escola em
seu dia-a-dia e, através das ações de suporte e projetos, pretendemos alcançar o que é visto como prioritário no nosso marco referencial, ou seja, proporcionar uma
escola onde o conhecimento seja o instrumento através do qual o nosso aluno irá se tornar um sujeito crítico, perseverante, capaz de resolver seus problemas de
forma autônoma, transformando sua realidade através do exercício da cidadania.
A ETEC tem se destacado na elaboração de projetos de inclusão social. A equipe gestora e os professores perceberam que os educadores do mundo
contemporâneo devem e precisam relacionar a teoria com a prática dentro da realidade do aluno, demonstrando a utilidade do conhecimento, sua aplicabilidade
no cotidiano, na sociedade e o seu proveito em uma situação real, priorizando momentos de ação na identidade do aluno, isto é, possibilitando sua participação na
construção de seu conhecimento e de seus valores que serão os alicerces fundamentais para sua vida pessoal e profissional.
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A comunidade escolar pode perceber, no desenvolver dos projetos, o quanto é importante para o aluno utilizar o conhecimento amealhado durante toda sua
vivência em benefício do outro, percebendo, assim, que para o ser humano não existe limites quando se acredita em seu potencial e se tem um objetivo a
perseguir.
PARTICIPANTES
Diretor
Anderson Wilker Sanfins
Conselho de Escola
Nome

Segmento que representa

Alex Paulo da Silva

Professor

Anderson Wilker Sanfins

Representante de demais segmentos de
interesse da escola – Secretário de Educação
de Itatiba

Cecilia Montanhez Bertaglia

Professora

Cristiano Augusto de Oliveira

Diretor de Escola Presidente Nato

Deborah Oliveira

Representante do Poder Público Municipal

Gabriel Caruso

Aluno Egresso atuante em sua área de
formação Técnica

Igor Frare

Aluno

Rosemeire Santiago

Servidora Técnica Administrativa

Vagner Costa da Silva

Pai de Aluno

Nome

Função/Cargo

Etapas do processo
II
III

I

IV

Outros Colaboradores

Jose Carlos Ordine
Leandro Felipe Carvalho
Lucia Leardini
Marcio Adriano Bredariol
Maria Antonieta Nardin França
Mauricio Aronovich
Roberto Carlos Zanardo

I

Etapas do processo
II
III

IV

Coordenador do Eixo Tecnológico Gestão e
Negócios
Coordenador do Eixo Tecnológico Informação e
Ciomunicação
Diretor de Serviços Administrativos
Professor Coordenador de Projetos Responsável
pela Coordenação Pedagógica
Professor Coordenador de Projetos Responsável
pela Orientação e Apoio Educacional
Coordenador do Eixo Tecnológico Controle de
Processos Industriais
Coordenador do Eixo Tecnológico Controle de
Processos Industriais

Legenda das etapas
I

Levantamento de Dados e Informações

II

Análise dos Indicadores

III

Definição de prioridades;

IV

Definição de Metas / Projetos

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PROPOSTA PEDAGÓGICA
A escola cumpre um papel muito importante na educação do indivíduo. Mas, por tratar-se de um ambiente permeado pela heterogeneidade,
onde os fatores pessoais, as variáveis afetivas e culturais influenciam o desempenho escolar, ela, como instituição social, deve criar situações que
facilitem a verdadeira aprendizagem, a tomada de consciência, a construção de valores e a formação de uma identidade social e humanista
coerente com o esperado para o exercício da plena cidadania. Por isso, a proposta pedagógica desta unidade escolar, procura aproveitar as
habilidades dos seus alunos, voltando-se para a formação integral do indivíduo, preparando-o para exercer seus deveres, garantir seus direitos,
sua inclusão social e enfrentar as mudanças que ocorrem diariamente no mercado de trabalho.
Para que a real aprendizagem se efetive é necessário que a escola possibilite que seus alunos construam, durante o processo formativo, o
pensamento crítico que os levará a uma reflexão do contexto atual e consequentemente à organização e apreensão do conhecimento. Para
tanto, a escola procura promover junto ao corpo docente, discente e comunidade escolar, palestras e discussões sobre temas ligados direta e
indiretamente a Educação e à Tecnologia, com profissionais convidados, incentivando-lhes a melhor compreensão das transformações do mundo
de hoje e estimulando-lhes o hábito de questionar, debater e encontrar soluções.
Nas palestras e encontros, realizados na própria escola, são promovidas discussões sobre os mais variados temas abordados e que fazem
parte do contexto atual como: saúde, economia, drogas, política, educação, psicologia, cidadania e tecnologia, permitindo aos professores e
alunos, questionarem, opinarem e esclarecerem suas dúvidas, proporcionando um aprendizado mais dinâmico e eficaz.
Os critérios usados para a avaliação não são feitos de forma aleatória, pois, as equipes docente e gestora têm consciência de que avaliar é
coletar dados quantitativos e qualitativos, é um meio e nunca um fim. O desafio é superar a avaliação como um processo classificatório e punitivo
e, contribuir para que se torne um processo de apropriação e construção do conhecimento pelo aluno, onde os mesmos possam verificar sua
aprendizagem sem medos, utilizando quando necessário a recuperação contínua e paralela.
Para colaborar com a formação destes alunos, temos um grupo de professores unidos e competentes que transmitem os conteúdos de
forma clara e transparente, procurando sempre observar quais destes precisam ser revistos para melhorar e aperfeiçoar a aprendizagem.
Desenvolvem seu trabalho de forma criteriosa, assumindo padrões éticos importantes para o desenvolvimento do educando. A intenção do grupo
docente é formar cidadãos que respeitem o espaço do outro, contribuindo para uma boa vivência em sociedade. Os professores estimulam
nossos alunos a aspirarem novos horizontes e assim, obterem êxito na área profissional escolhida. Procuram sempre fortalecer os valores
adquiridos tanto na família como na escola, para que estes não caiam no esquecimento e deixem de ser uma prática na sociedade que atuam.
Quanto ao ETIM, a grande preocupação é a integração efetiva entre os professores do Ensino Médio e Ensino Técnico para garantir a
qualidade de ensino esperada pelos ingressantes e seus responsáveis.
A integração se inicia com o planejamento escolar quando os professores dos dois segmentos se unem para discutirem estratégias e
atividades que favoreçam a integração, o diálogo e a busca de soluções para os problemas pedagógicos, disciplinares e contextuais que possam
surgir ao longo do ano letivo e que sejam impedimento para a formação dos alunos. Geralmente, as discussões são embasadas a partir de
situações que já ocorreram no ano anterior. Partindo do conhecido, fica mais fácil analisar as possibilidades do trabalho conjunto envolvendo as
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diferentes disciplinas. Para que as ações realmente aconteçam é necessário um acompanhamento para que o desejo de transformação aconteça,
pois a realidade cotidiana escolar revelou que para efetivar uma formação técnica integrada ao ensino médio não basta apenas justapor
propostas curriculares.
Pensar, refletir e agir em conjunto é um desafio para a integração, não podemos pensar em dois grupos de professores (técnicos e base
comum), mas sim nos educadores que fazem parte da ETEC. Portanto, a primeira ação do coordenador pedagógico, nas reuniões, é a de orientar
seus professores para que estes identifiquem as disciplinas contributivas que irão possibilitar ao aluno o conteúdo necessário para que ele não
tenha dificuldade no processo de aprendizagem, pois as mesmas serão responsáveis pelo conhecimento prévio que darão ao aluno a capacidade
de entender as disciplinas técnicas.
Depois de alguns anos a Equipe Gestora percebeu que para alcançarmos um índice favorável de aprovações, as ações precisariam ser
pensadas em conjunto, de forma sistematizada com palestras, visitas técnicas e projetos interdisciplinares.
Esse acompanhamento é realizado pelo Coordenador Pedagógico e Orientador Educacional a cada Conselho de Classe para avaliar o
resultado das estratégias utilizadas e, se necessário, a elaboração de novas ações que darão continuidade ao projeto de integração do ETIM.
Portanto, o apoio dos coordenadores de área e orientação educacional é muito importante, pois continuamente incentivam seus professores a
manterem o diálogo e continuarem com o desafio dos projetos interdisciplinares.
Nas reuniões pedagógicas são utilizadas as seguintes metodologias de intervenção pedagógica junto aos docentes do ETIM:
Discussão com o grupo de professores sobre a legislação, a missão, a identidade e os valores que regem a escola.
Apresentação pelo coordenador pedagógico do objetivo geral do curso, o perfil do egresso e a fatia do mercado de trabalho que acolherá o
formando.
Após a apresentação dos conteúdos das disciplinas Técnicas para o grupo de professores, entrega da tabela de conteúdos para que os
professores possam preencher e apontar quais conhecimentos do Ensino Médio são requisitos para compreensão da base tecnológica do curso
técnico, permitindo identificar os conteúdos que contém pontos de intersecção entre as disciplinas da Base Nacional Comum e as disciplinas
técnicas. A partir dessa informação cada professor está apto para compor seu PTD de maneira que os conteúdos se aproximem e que não haja
nenhum dano pedagógico para o aluno, ao inadvertidamente mudar uma sequência lógica de sua disciplina.
Pode-se perceber ao longo desses anos com o Curso de Informática Integrado ao Médio que não é possível trabalhar de forma Integrada
se não houver um planejamento coletivo para que todos os professores possam dialogar e assumirem a responsabilidade da interdisciplinaridade.
Hoje, além dos Projetos de TCC, que envolvem a interdisciplinaridade, contamos como os projetos “Minha escola, Minha casa”, “Teatro na
Escola” e “Vem Dançar Comigo”, que buscam uma ação conjunta de toda a comunidade escolar para que a escola seja um ambiente acolhedor e
produtivo voltado à sustentabilidade ambiental, produção cultural, socialização e construção efetiva do ser humano, como agente modificador e
construtor de uma sociedade voltada para o respeito às diferenças.
O Coordenador Pedagógico trabalhará em conjunto com os Coordenadores de Curso dando suporte pedagógico e acompanhando as
atividades específicas que cabem a cada professor, tendo por objetivos:
1. Garantir que cada aluno com conceito Insatisfatório tenha direito a sistemas de recuperação contínua e/ou paralela;
2. Garantir que alunos em situação de Progressão Parcial tenham direito a serem avaliados de maneiras diferenciadas, de forma a desenvolver
diferentes habilidades e competências relacionadas aos conteúdos pendentes;
3. Verificar a preparação de aulas com métodos didáticos diferenciados por parte dos professores dos diferentes componentes curriculares.
O coordenador pedagógico irá acompanhar, junto aos coordenadores de curso: projetos e ações voltados à redução da Evasão Escolar,
atendimento a alunos por meio de ações e/ou projetos voltados à superação de defasagens de aprendizado ou em processo de Progressão
Parcial, preparo e correção de avaliações e preparo de material didático.
Das avaliações regulares:
Fica a cargo do professor escolher os modelos de avaliações, dentre os instrumentos definidos pela escola no PPG, que contemplem as
diferentes inteligências que compõe cada classe, mas devem ser aplicadas no mínimo duas (02) avaliações por componente curricular a cada
bimestre.
O Coordenador pedagógico e o Orientador Educacional trabalham junto aos professores auxiliando-os no reconhecimento e na utilização de
didáticas pertinentes ao aprendizado do aluno e, consequentemente, verificam se as avaliações que estão sendo aplicadas são norteadas pelo
Projeto Pedagógico da ETEC. Estas ações mostram-se eficazes, pois melhoram a qualidade do ensino e da aprendizagem, isto é, enquanto o
coordenador pedagógico investe na parte didática, o orientador educacional faz a mediação entre professores e alunos, desenvolvendo
estratégias para a compreensão da diversidade presente em cada sala de aula.
Da Recuperação:
Serão realizadas de forma contínua e/ou paralela, através de estratégias diferenciadas, tais como: estudo dirigido, estudo de texto, estudo do
meio, resolução de exercícios, solução de problemas, ensino em pequenos grupos e seminário. Para a realização da recuperação paralela, o
professor pode se utilizar de estratégias voltadas ao uso de tecnologias que possibilitam aos alunos realizar tarefas e atividades fora do ambiente
escolar, ou ainda, utilizar-se de seus 30% de hora atividade para promover atividades de recuperação dos discentes no contra-horário das aulas.
Cabe ao Orientador Educacional informar-se sobre as principais dificuldades dos alunos e, com o Coordenador Pedagógico, levar o professor a
compreender o comportamento de seus alunos e a agir de maneira adequada favorecendo a recuperação daqueles que apresentam dificuldades
de aprendizagem. O professor, entendendo a história de vida do seu aluno, compreenderá o porquê das dificuldades do mesmo e será capaz de
aplicar as estratégias formativas adequadas à inteligência emocional de cada um.
Das Progressões Parciais:
Acontecerão duas vezes ao ano, ao final de cada semestre, de acordo com Calendário Escolar. O aluno receberá através do Coordenador de
Curso o Programa de Progressão Parcial (PP), que deverá ser elaborado pelo Professor Responsável pelo componente curricular no ano da
reprovação no componente.
O Orientador de Apoio Educacional acompanhará todo o processo junto aos alunos, a partir da entrega do Programa de PP ao dia da avaliação.
As PPs deverão ser compostas de trabalhos e/ou listas de exercícios a serem entregues antes da data da avaliação e de uma avaliação
dissertativa ou de avaliação parte teste e parte questões discursivas ou, ainda, uma avaliação prática no caso das disciplinas técnicas. O
Orientador Educacional deverá verificar se todos os itens do processo estão sendo cumpridos e cobrará dos alunos a realização das atividades
propostas e a avaliação final.
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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Das Reclassificações:
Conforme consenso, serão dissertativas, múltipla escolha ou mistas. Caberá ao Orientador Educacional verificar junto ao professor as dificuldades
dos alunos, a fim de orienta-los quanto à organização do tempo e mudança nos métodos de estudo para conquista da aprovação na
reclassificação e, consequente aprovação para a série seguinte.
Importante: Em qualquer um dos casos acima deverá ser observado, concomitantemente, o Título IV – Do Regime Escolar/Capítulo VII –
Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem.
Filosofia e Sociologia no Ensino Médio:
A partir do ano de 2012, A Organização Curricular do Ensino Médio, incluiu em sua matriz curricular, as disciplinas de Filosofia e Sociologia, em
todas as séries, com 01h/a semanal por componente curricular, na Base Nacional Comum.
Língua Estrangeira Moderna (Espanhol)
A partir do ano de 2014, A Organização Curricular do Ensino Médio, incluiu em sua matriz curricular, a disciplina Língua Estrangeira Moderna
(Espanhol), para o ano letivo de 2014, nas 2ªs e 3ªs séries do ensino médio, com 01 h/a semanal. No caso do ETIM, os alunos da 2ª série terão
este componente curricular ministrado em 2 h/a semanais, concentradas apenas nesta série.
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na ETEC Rosa Perrone Scavone tem por objetivo colaborar na formação do aluno para o
exercício profissional competente, pois confere ao seu perfil, entre outras características, a criatividade, a iniciativa, a autonomia intelectual, o
espírito empreendedor, o senso crítico e a liderança.
Nesse contexto, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) configura-se como uma atividade escolar de sistematização do conhecimento
sobre um objeto de estudo pertinente à área de formação profissional. Tal atividade revela conhecimento a respeito do tema escolhido, emanado
do desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares da habilitação profissional. Na ETEC os trabalhos são desenvolvidos nos cursos de
Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em RH, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Mecânica,
Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Informática e Ensino Técnico em Informática
integrado ao Ensino Médio.
A supervisão do Coordenador de Curso é muito importante, pois ele é portador de informações pertinentes para identificar e avaliar a
coerência do tema escolhido em relação às demandas dentro do mercado profissional. Cabe, ainda ao coordenador de curso, depois dos projetos
prontos, apresenta-los para o público interno e externo da comunidade escolar, convidando representantes das indústrias e comércio local para
apresentar-lhes as novas ideias, projetos e inovações que fazem parte dos TCCs. Essa apresentação possibilita aos formandos mostrar as
competências e habilidades adquiridas ao longo do curso e sua capacidade de preencher as vagas oferecidas por essa fatia do mercado de
trabalho. Quanto ao coordenador, juntamente com o orientador de TCC, correlacionar a formação técnica às demandas do setor produtivo,
possibilitará a certeza de um curso de qualidade que irá suprir as necessidades sociais e éticas que são exigências das grandes multinacionais
que compõe o polo industrial de Itatiba e região.
Os projetos de TCC da ETEC Rosa Perrone Scavone a partir de 2015 seguem a portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico, nº
354, de 25-2-2015, no qual fica instituído o Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Ensino Técnico e Manual para a
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Portanto, o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade escolar de sistematização do conhecimento sobre um
objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente, cuja realização é requisito
essencial e obrigatório para obtenção do diploma de técnico. O TCC é compreendido como atividade acadêmica que articula e inter-relaciona os
componentes curriculares com as experiências cotidianas, dentro e fora da escola, possibilitando o aprimoramento de competências e habilidades
do aluno relacionadas à atividade profissional a que se refere.
O desenvolvimento do TCC pauta-se por pressupostos interdisciplinares e pode exprimir-se por meio de um trabalho escrito, acompanhado
ou não de projetos (plantas, desenhos, esquemas, layouts etc.) ou produtos (maquetes, protótipos etc.). A temática a ser abordada deverá estar
contida na proposta curricular da habilitação. Para compor o trabalho escrito, são encartados outros materiais, que entrarão como apêndices ou
anexos: especificações técnicas, memorial descritivo, memórias de cálculos, normas técnicas e demais reflexões de caráter teórico e
metodológico pertinentes ao tema.
Segue abaixo a síntese de competências inerentes ao planejamento e ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC:
• identificar e avaliar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional;
• propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica, econômica e social para os problemas identificados;
• articular conhecimentos científicos e tecnológicos numa perspectiva interdisciplinar;
• definir fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades;
• identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo;
• elaborar instrumentos de pesquisa para o desenvolvimento de projetos;
• identificar fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos;
• avaliar de forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento de projetos;
• correlacionar à formação técnica às demandas do setor produtivo;
• organizar e sistematizar os dados e os procedimentos para o desenvolvimento de projetos;
• apresentar projetos para o público interno e externo.
O TCC será preferencialmente desenvolvido em equipe e sua avaliação envolve a apreciação:
do desenvolvimento do TCC;
do trabalho escrito, de acordo com as normas descritas no documento Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos: orientações gerais do
TCC;
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da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o caso.
Banca de Validação para todos os cursos técnicos que optarem por apresentação do projeto de monografia, no qual será composta por:
o Presidente: Professor Responsável pelo Componente Curricular Desenvolvimento do TCC;
o Coordenador de Curso;
o 02 (dois) professores da ETEC
o docente de outra instituição de ensino ou profissional do setor produtivo considerado autoridade na temática do TCC a ser apreciado
(optativo).
A partir do ano de 2018, ficou definido entre Coordenadores de Curso e professores de TCC, a possibilidade da realização de artigo
científico como forma de TCC. A ideia principal do artigo será, posteriormente, apresentada em feira científica na escola na forma de
painel.

A ETEC Rosa Perrone Scavone tem-se se destacado no desenvolvimento de Projetos de TCC focados na inclusão social, sendo inclusive
contemplada com prêmios de projeção nacional e internacional. Em 2010, com os projetos “Cadeira para Oxigenioterapia” e “Cadeira para
portadores de Paralisia Cerebral” a ETEC conquistou o 1º Lugar na Premiação “Construindo a Nação 2010/2011”, além de participar de
exposições e feira no Estado de São Paulo. Inspirada neste projeto, em 2011, a ETEC se destacou novamente com o projeto “Tutor de Marcha”,
que conquistou o 1º Lugar na FETEPS – Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, nas categorias “Segurança e Saúde” e “Inclusão Social”,
além do Prêmio Destaque Social no “Construindo a Nação 2011/2012”. O projeto também foi selecionado para representar o Centro Paula
Souza, no 2º Fórum Mundial de Tecnologia, em Florianópolis, Santa Catarina. E no ano de 2012, recebeu o prêmio de 1º Lugar na FETEPS –
Feira Tecnológica do Centro Paula Souza na categoria “Inclusão Social” com o projeto Acelerador Biomecânico da Atividade MotoraCerebral, que auxilia os portadores de paralisia cerebral a movimentar os músculos, minimizando os danos das atrofias musculares. Em seguida,
o projeto conquistou também o 1º lugar entre as escolas técnicas, no Prêmio “Construindo a Nação”. Em 2013, novamente a escola foi
contemplada com o 1º lugar na premiação “Construindo a Nação – 2012/2013”, com os projetos Dispositivos Técnicos para a Mobilidade
Humana. São três equipamentos que permitem ao portador de dificuldades motoras nos membros inferiores, se locomover por distâncias
razoáveis, sem o stress muscular. No ano de 2014 a ETEC foi premiada com o 1º lugar na “Premiação Construindo a Nação 2013/2014” com o
projeto Smart Brailler, que foi idealizado para minimizar as dificuldades vivenciadas por pessoas com deficiência visual. Seu principal objetivo é
facilitar a participação do deficiente visual no meio acadêmico e profissional, maximizando a inclusão social e, consequente, inserção positiva no
mercado de trabalho, através do acesso a textos elaborados no alfabeto latino traduzido para formato Braille. Utilizando como base uma
impressora matricial Epson LX-810 controlada pela plataforma Arduino, será possível traduzir arquivos de diferentes línguas e extensões, e
imprimi-los em formato braille. Também nesse ano, a unidade escolar foi contemplada com o 1º lugar na MOP - 2014 – Mostra Paulista de
Ciência e Engenharia com o projeto Reabilitação Motora através de Plataforma Eletrônica, esse aparato eletrônico tem por finalidade ajudar
na recuperação de crianças ou adultos com paralisia nos membros superiores. O projeto também conquistou o 1º Lugar na Categoria Engenharia
da FEBRACE 13 “Feira Brasileira de Ciência e Engenharia”. Já em 2015 e ETEC realiza grande feito quando conquista o selo da PEA
UNESCO “Programa das Escolas Associadas à UNESCO” através do Projeto “Smart Brailler”, e em 2018 continuamos participando das
atividades relacionadas à UNESCO, continuando filiados até a presente data. Ainda em 2015 a ETEC conquistou 1º Lugar na “BRAGANTEC”
com o Projeto “Software para combate e diagnóstico de Icterícia” que tem como objetivo diagnosticar com grau de precisão maior do que o
simples olhar humano, se a pessoa é portadora da doença Icterícia. Em 2016 a ETEC voltou a conquistar o 1º Lugar na “BRAGANTEC” com o
projeto “Sistema de apoio a deficientes visuais em comércios” que consiste em um dispositivo capaz de auxiliar deficientes visuais em suas
compras nos supermercados, realizando a leitura de todas as informações relevantes e/ou informações adicionais detalhadas sobre o produto
para o deficiente. O instrumento estará apto a ler etiquetas inteligentes (RFiD - Radio-Frequency IDentification) que serão acopladas em cada
produto a disposição no mercado.
Em 2017, a escola participou de inúmeras feiras de importância científica, apresentando os projetos desenvolvidos pelos alunos em TCC.
Dentre tais feiras destacamos: Feteps, Bragantec, MOP e Febrace.
Com o desenvolvimento de projetos que procuram ajudar nos diversos setores da sociedade e preocupados com a sustentabilidade da
comunidade, os professores e a equipe gestora tem a grande sensação de trabalho realizado e bem feito. A escola técnica, não é e não pode ser
somente um espaço para o desenvolvimento de competências e habilidades, ou seja, não apenas para aprender uma profissão, mas deve ser
vista como uma escola transformadora, no qual essas competências e habilidades, aliadas a uma conscientização, permitem que durante a
vivência escolar os alunos pesquisem e desenvolvam projetos práticos, que os transformarão em profissionais conscientes de sua
responsabilidade na construção de uma sociedade mais colaborativa, dinâmica, humana e sustentável.
Estágio Supervisionado
De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.
O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Na ETEC o ATA – Assistente Técnico Administrativos, desenvolve os serviços de Relações Institucionais para manter intercâmbio com
empresas e instituições públicas e privadas visando a integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região, além de planejar, organizar e
controlar os programas de Estágio, bem como acompanhar as atividades dos Professores Responsáveis por Estágio em conjunto com a
Coordenação de Curso.
O recebimento de vagas na ETEC ocorre das seguintes formas:
o

CIEE – através de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, Unidade Jundiaí, todo início de ano a ETEC faz
atualização dos cursos e semestres em exercício, para divulgação e convênios que são assinados através do CIEE

o Recebimento de vagas via e-mail, a ETEC conta com um cadastro com cerca de 230 empresas da região, que enviam as solicitações
de vagas. Essas vagas são encaminhadas aos alunos, de três formas: através de e-mail, de divulgação no Mural Vagas/Estágio e
através do Coordenador de Curso na própria sala de aula.

o

Através de divulgação de alunos, ex-alunos ou professores que procuram as Relações Institucionais para divulgar vagas aos
estudantes.

Outras vagas de estágio, são obtidas por meio do Programa Aprendiz Paulista.
As relações Institucionais estão em busca constante de novas empresas para oferecer vagas aos alunos. Tais vagas surgem quando da instalação de
novas indústrias na cidade ou indicação da comunidade escolar.
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O coordenador de curso é designado para o acompanhamento do aluno, primeiramente conferindo os documentos da “Minuta Padrão –
Convênio De Estágio – Ensino Médio e Técnico” e do “Termo de Compromisso de Estágio”, principalmente a questão da apólice de seguro contra
acidentes pessoais. Após toda a conferência dos documentos, estes são assinados pela Direção da ETEC e o Coordenador passa acompanhar
os alunos através dos relatórios de estágio.
A Etec Rosa Perrone Scavone está inserida entre as principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo, facilitando aos estudantes estagiarem
nas diferentes indústrias e no comércio da região. O principal objetivo do estágio é proporcionar para os alunos os instrumentos de preparação
para a introdução e inserção no mercado de trabalho, mediante ambiente de aprendizagem adequado e acompanhamento pedagógico
supervisionado pelo professor orientador de estágios, que atuará como um facilitador do processo de aprendizagem e profissionalização do aluno.
Nestes tempos de crise a busca por estagiários aumentou, pois o estagiário representa custo mais baixo para as empresas e a certeza de
contratação de um funcionário que após receber o treinamento, poderá integrar o seu quadro profissional, com mais competência e habilidades e
por um custo mais baixo do que um profissional experiente. A Etec procura explorar estas possibilidades ao máximo, mantendo contatos com os
representantes das diferentes empresas e do comércio local, expondo os diferentes projetos e buscando parcerias para palestras e visitas
técnicas e como contrapartida, percebe-se que os olhares dos empresários se voltam para a escola e o oferecimento de vagas para estágio
remunerado ou não, aos alunos dos cursos técnicos acontecem naturalmente e o mercado de trabalho faz seu investimento no futuro, já que
atualmente a crise econômica tem-se feito mais presente.
Conclusão
A Etec está estabelecida em um prédio quase secular sem nenhuma possibilidade de ampliação ou de se criar novas instalações, pois toda sua
área útil está completamente ocupada. Portanto, para os próximos quatro anos, a equipe gestora em consonância com a comunidade escolar
pretende manter os cursos que tem, variando no próprio eixo, como é o caso de Administração, Logística e Recursos Humanos (Eixo Gestão e
Negócios); Eletrônica, Automação Industrial, Eletromecânica e Mecânica (Eixo de Controle e Processos Industriais) e Informática e Manutenção e
Suporte em Informática (Eixo de Informação e Comunicação). E para 2019, enquanto aguardamos instruções do CPS, mantêm-se as três turmas
de ETIM e as nove turmas de Ensino Médio.
Quanto à falta de funcionários, a Equipe gestora estabeleceu metas para cada setor e deu-lhes autonomia para priorizar e realizar as tarefas do
dia. Ex. Os faxineiros decidem quando é a melhor hora para limpar e setorizar os espaços para fazer a manutenção de todas as dependências da
ETEC. Os vigias foram dispostos em turnos de maneira que a escola nunca fica descoberta, contando com um vigia em tempo mínimo (horário
de menor pico) e dois em tempo máximo (horário de maior pico). As merendeiras dividem as tarefas e o refeitório entre elas.
Os alunos contam com três pessoas que permitem a manutenção da biblioteca aberta, sendo duas delas, professores participantes do Projeto
“Biblioteca Ativa”. Um funcionário contratado pela APM que atua como atendente e intercala seus horários de permanência na escola, suprindo a
necessidade dos três períodos.
A ETEC conta com um estagiário para área de Eletrônica e outro para a área de Informática que auxiliam na manutenção dos laboratórios de
eletrônica e informática, organizando os componentes, equipamentos e auxiliando os professores nas aulas práticas.
Contamos ainda com dois professores assistentes: um para a área de mecânica e outro para informática.

Estas medidas ajudaram a simplificar algumas atividades do cotidiano, permitindo-nos voltar à atenção para outras de maneira que, todas as
atividades programadas para o dia sejam cumpridas.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Etec Rosa Perrone Scavone 100 –Itatiba SP
Rua Dr. João dos Santos Rangel, 66 Vila Belém – Itatiba SP – CEP 13.256-312
www.rosaperrone.com.br

etecrosaperrone@uol.com.br

11 4538-1493/ 4538-6326
Ato legal de criação da unidade e da publicação no DOE – Lei 77/1948 de 23/02/1948 publicada em Diário Oficial em 24/02/1948

Habilitação Ensino Médio
Período ano letivo
2016 a 2018
2017 a 2019
2018 a 2020
Autorização: Parecer CEE 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I página 13
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 9394/96, alterada pela Lei Federal nº 11684/08, Resolução CNE/CEB nº 02/2012 e Indicações CEE nº 09/2000 e
77/08.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Plano de Curso 263
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
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Período ano letivo
2016 a 2018
2017 a 2019
2018 a 2020
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012;
Resolução CNE/CEB nº 2, de 30/01/2012; Resolução CNE/CEB de nº 4, de 13/07/2010; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal nº 5154,
de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.
Habilitação Profissional de Técnico em Administração (2,5)
Plano de Curso 206
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Período – ano/semestre
2017 1 a 2018 1 (Sede - Etec Rosa Perrone Scavone)
2017 2 a 2018 2 (Sede - Etec Rosa Perrone Scavone)
2018 1 a 2019 1 (Sede - Etec Rosa Perrone Scavone)
2018 1 a 2019 1 (CD – Pinhalzinho)
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004.
Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC - 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 – Poder Executivo, seção I, página 52 - 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
EAD
Período ano/semestre
2017 1 a 2018 1
2017 2 a 2018 2
Lei Federal nº 9394/96 de 20/12/alterada pela Lei Federal 11741/2008 -Decreto Federal nº 5154/04 de 23/07/2004 alterada pelo Decreto nº 8.268, de
18/06/2014 – Resolução SE, 78 de 07/11/2008 Resolução CNE/CEB nº 1 de 05/12/2014 – Resolução CNE/CEB nº 06 de 20/09/2012.
Credenciamento EaD, aprovação do Plano de Curso e Autorização do curso: Parecer CEE/GP nº 370/2016; pág. 53 – Seção I – publicado no D.O.E. de
09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016 – pág. 36 – Seção I – publicado no D.O.E. de 10/12/2016.
Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial (2,5)
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Período deano/semestre
2016 2 a 2018 1
2017 2 a 2019 1
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; resolução Semº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de23/07/2004
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 727, de 10/09/2015, republicada no DOE de 25/09/2015 , Poder Executivo, seção I, página 37.

Habilitação Profissional de Técnico em Comércio
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
EAD
Período ano/semestre
2018 1 a 2019 1
Lei Federal nº 9394/96 de 20/12/alterada pela Lei Federal 11741/2008 -Decreto Federal nº 5154/04 de 23/07/2004 alterada pelo Decreto nº 8.268, de
18/06/2014 – Resolução SE, 78 de 07/11/2008 Resolução CNE/CEB nº 1 de 05/12/2014 – Resolução CNE/CEB nº 06 de 20/09/2012.
Credenciamento EaD, aprovação do Plano de Curso e Autorização do curso: Parecer CEE/GP nº 370/2016; pág. 53 – Seção I – publicado no D.O.E. de
09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016 – pág. 36 – Seção I – publicado no D.O.E. de 10/12/2016.
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Habilitação Profissional de Técnico em Eletromecânica (2,5)
Plano de Curso 157
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Período
2017 1 a 2018 1
2017 2 a 2018 2
2018 1 a 2019 1
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 04, de 06/06/2012, e Resolução nº 6, de 20/09/2012;
Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 727, de 10/09/2015, republicada no DOE de 25/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 37.
Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica (2,5)
Plano de Curso 233
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Período - ano/semestre
2017 1 a 2018 2
2018 1 a 2019 1
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 04, de 06/06/2012, e Resolução nº 6, de 20/09/2012;
Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 727, de 10/09/2015, republicada no DOE de 25/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 37.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática (2,5)
Plano de Curso 160
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Período ano/semestre
2017 2 a 2018 2
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Logística (2,5)
Plano de Curso 288
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Período ano/semestre
2017 1 a 2018 1 (Sede – ETEC Rosa Perrone Scavone)
2018 1 a 2019 1 (Sede – Etec Rosa Perrone Scavone)
2017 2 a 2018 2 (CD – Morungaba)

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; resolução Semº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de23/07/2004
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 52-53.

Habilitação Profissional de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2,5)
Plano de Curso 202
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Período ano/semestre
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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2017 1 a 2018 1
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 53.
Habilitação Profissional de Técnico em Mecânica (2,5)
Plano de Curso 238
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Período
2016 2 a 2018 1
2017 1 a 2018 2
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de
07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 727, de 10/09/2015, republicada no DOE de 25/09/2015 – Poder Executivo, seção I, Página 37.

HISTÓRICO DA ESCOLA

A Escola Técnica Estadual Rosa Perrone Scavone, mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
integrante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo é hoje exemplo de
competência no ensino profissionalizante público e gratuito. O reconhecimento na excelência de ensino é fruto de praticamente
seis décadas de trabalho com qualidade. A escola nasceu de um projeto de lei que instituía “Cursos Práticos Profissionais de
Itatiba” e abriu suas portas em 1948, depois de dois anos de construção do prédio e preparação para receber os primeiros
alunos. Em um período de revolução industrial e crescimento econômico do estado, a escola dava oportunidade a alunos
aprenderem mecânica, marcenaria e corte costura – cursos práticos e artesanais que os preparariam para trabalhar em grandes
empresas, principalmente têxteis e moveleiras, que movimentavam o interior paulista. Quatro anos mais tarde a escola foi
batizada pelo nome “Rosa Perrone Scavone”, depois da compra do prédio da família Scavone, que deixou como herança o lema
vivido até hoje: "Educar, profissionalizar e preparar os jovens para o trabalho". Ao longo de seus anos de funcionamento, a
escola passou por diversas fases e mudanças, sempre acompanhando as necessidades do mercado de trabalho, a fim de
capacitar jovens de Itatiba e cidades vizinhas. Segue abaixo uma tabela com as várias denominações da escola, de acordo com
o ano e o Ato Legal:
Ano

Denominação

1948

Cursos Práticos de Ensino Profissional Lei

Ato Legal

de Itatiba
1952

Escola
Escola
Ginásio

“Rosa

Perrone Decreto nº 41.895 de 30

Industrial

Estadual

24 de março de 1954
de abril de 1963
“Rosa Decreto nº 44.533 de 18
de fevereiro de 1965

Centro Estadual Interescolar “Rosa Decreto nº 7.400 de 30
de dezembro de 1975

E.E.S.G. - Escola Estadual de Segundo não
Grau “Rosa Perrone Scavone”

1981

de maio de 1952

Industrial

Perrone Scavone”
1980

de

Perrone Decreto nº 23.227-E de

Perrone Scavone”
1975

23

“Rosa

Scavone”
1965

de

Artesanal

Scavone”
1963

77

Cursos Práticos de Ensino Profissional Decreto nº 21.384 de 08
de Itatiba – “Rosa Perrone Scavone”

1954

nº

fevereiro de 1948

E.E.P.S.G.
Primeiro

e

Escola
Segundo

Estadual
Grau

encontrada

resolução ou decreto
de Resolução Secretaria da

“Rosa Educação nº 85/81

Perrone Scavone”
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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ETESG – Escola Técnica Estadual de Resolução Secretaria da
Segundo

Grau

“Rosa

Perrone Educação nº 39/88

Scavone”
1994

Transferência

da

ETESG

–

Escola Decreto nº 37.735 de 27

Técnica Estadual de Segundo Grau de outubro de 1993. O
“Rosa

Perrone

Scavone”

para

o decreto

determina

a

CEETEPS. Posteriormente a escola foi transferência a partir de
denominada ETE e ETEC (Escola 1º de janeiro de 1994.
Técnica Estadual)
A década de 1970 foi recheada de inovações. A fase industrial dava espaço ao início de uma era nova. A tecnologia avançava e
a diretoria via a necessidade de novos cursos. O perfil dinâmico da escola fez com que em 1973 fosse instituído o curso de
segundo grau com Habilitação Plena em Mecânica, seguido pelo de Eletrotécnica em 1974 e de Eletrônica em 1975. A
flexibilidade em se adaptar às necessidades e exigências da economia e do mercado de trabalho, cada vez mais exigente, fez
com que a década de 90 e a virada do milênio também passassem por mudanças e avanços. Além de ensino profissionalizante,
a escola passou a oferecer ensino médio e novos cursos foram colocados à disposição de alunos cada vez mais ansiosos por
participar do mercado de trabalho e ingressar no ensino superior. Muitos professores, diretores, funcionários e alunos passaram
e passam pela escola, deixando suas marcas e ajudando a construir esta história de valor. Hoje, os corredores e arquivos
guardam memórias, mas não param no tempo. O lema dos Scavone continua vivo e “Educar, profissionalizar e preparar os
jovens para o trabalho" é uma constante. Atualmente, 12 salas de aula ganham vida com quase 1.200 alunos, 55 professores e
25 funcionários. O ensino técnico preparam os jovens para trabalhar com Informática, Logística, Administração, Eletrônica,
Eletromecânica, Projetos Mecânicos, Manutenção e Suporte em Informática e Automação Industrial, além de estabelecer o
Ensino Médio e o Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. Contamos com duas classes descentralizadas uma na
cidade de Morungaba com o curso de Técnico em Administração e outra na cidade de Pinhalzinho, com o curso Técnico em
Logística. A infraestrutura garante biblioteca com acervo de mais de 6 mil títulos, computadores de última geração interligados
em rede com acesso a internet e projetores multimídia. Ao todo são nove laboratórios: Laboratório de Eletrônica, de
Eletrotécnica, de Sistemas Digitais e Microprocessados, de Pneumática e Hidráulica e Oficina Mecânica. O curso de Informática é
responsável por quatro, o de Programação, Informática Aplicada, Sistemas Integrados Multimídia e de Sistemas de
Comunicação. Em 2015 a ETEC oferece uma turma do Programa Vence, de Ensino Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio, na ETEC em parceria com a E.E. Ivony de Camargo Sales. O passado e o presente da ETEC Rosa Perrone Scavone
deixam clara a tendência do futuro desta escola: continuar capacitando jovens com dinamismo e qualidade de ensino.

A Patronese - Rosa Perrone Scavone

Segundo Gabuardi e Manente (2008, p.188), Rosa Perrone Scavone nasceu em São Paulo, em 13 de maio de 1.880. Casou-se muito nova
em 11 de setembro de 1.897, com Luigi Vito Francesco Scavone – conhecido como Luiz Scavone – desta união tiveram sete filhos: Maria 1.898
- 1.972; Philomena 1.900 - 1.976; Paschoal 1.901 - 1.977; Hermelindo 1.904 - 1.979; Rosa 1.910-2004; João e Ernesto falecidos ainda crianças.

Rosa Perrone Scavone não era professora, era dona de casa, em função da escola ter sido construída em terreno da propriedade da família,
seu filho Paschoal Scavone, solicitou que dessem o nome de sua mãe à Escola.

Luiz Scavone industrial e grande benemérito da cidade, com suas empresas em franca expansão, não tinha muito tempo para a família e,
deixava toda responsabilidade para sua esposa Rosa Perrone, cuidar da casa e dos filhos. O filho Hermilindo Scavone era poeta e escritor, e
descreve no poema abaixo todos os aspectos do tempo em que seus pais eram vivos:

"É preciso considerar em todos os seus aspectos, os fatores econômicos e sociais preponderantes na época de tais empreendimentos. Assim,
enquanto nas capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo do começo deste século, a indústria nacional mal ensaiava seus primeiros passos;
enquanto na várzea do Tamanduateí, do Ipiranga e da Mooca, os primeiros apitos as primeiras baforadas de fumaça das primeiras fábricas
transformavam radicalmente a fisionomia e a paisagem do pequenino burgo de Piratininga, até então, cheio de eco romântico dos seresteiros da
velha Faculdade do Lago de São Francisco, imaginemos nesses setores, isto é no setor fabril, qual seria a situação de Itatiba, embalando-se
ainda, aristocraticamente, na rede verde e macia de seus infindáveis e farfalhantes cafezais; quando na cidade cafeeira de ricos fazendeiros, a
falta de operários e de mestres especializados era completa, total, absoluto; quando tudo se processava num regime de experiências
aproveitando, tentativas e improvisações. Foi aí, na linha divisória de duas mentalidades - a mentalidade essencialmente agrícola e a nova
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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mentalidade, compreendendo o ciclo de industrialização intensiva do país, que Luíz Scavone lançou sua cartada definitiva". (Fonte: Arquivo
ETEC Rosa Perrone Scavone).

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Médio

Descrição:

Corpo Discente
O Corpo Discente da ETec Rosa Perrone Scavone em 2018 1 semestre é composto de:
41,20% de mulheres e 58,79% de homens,
53,09% dos alunos fazem Ensino Médio em Concomitância com o Ensino Técnico
sendo que 2,84% fazem Ensino Médio na ETEC
e 19,09% fazem Ensino Médio na Rede Pública,
39,78% dos alunos possuem Ensino Médio Completo.
77,02% dos alunos da ETEC do Ensino Médio são oriundos da Escola pública
55,27% estão na faixa etária dos 15 aos 18 anos
30,19% estão na faixa etária dos 19 aos 28 anos
8,92% estão na faixa etária dos 29 aos 38 anos
3,40% estão na faixa etária dos 39 aos 48 anos
0,97% estão na faixa etária dos 58 aos 49 anos

Cadastro de Turmas

h

Período:

h

Unidade:

1.º Semestre 2016
Semestre 2012 2.º
Semestre 2008 2.º
Semestre 2004 2.º
Semestre 2000 2.º

2.º Semestre 2015
Semestre 2011 1.º
Semestre 2007 1.º
Semestre 2003 1.º
Semestre 1999 1.º

1.º Semestre 2015
Semestre 2011 2.º
Semestre 2007 2.º
Semestre 2003 2.º
Semestre 1999 2.º

Selecione um período 1.º Semestre 2018 2.º Semestre 2017 1.º Semestre 2017 2.º Semestre 2016
2.º Semestre 2014 1.º Semestre 2014 2.º Semestre 2013 1.º Semestre 2013 2.º Semestre 2012 1
Semestre 2010 1.º Semestre 2010 2.º Semestre 2009 1.º Semestre 2009 2.º Semestre 2008 1.º
Semestre 2006 1.º Semestre 2006 2.º Semestre 2005 1.º Semestre 2005 2.º Semestre 2004 1.º
Semestre 2002 1.º Semestre 2002 2.º Semestre 2001 1.º Semestre 2001 2.º Semestre 2000 1.º
Semestre 1998 1.º Semestre 1998

Selecione uma unidade 100-Etec Rosa Perrone Scavone 100.1 - Cd_Cps-Etec Rosa Perrone Scavone (Morungaba) 100.3 - Cd_Cps-Etec Rosa Perrone
Scavone (Pinhalzinho)

hh
Turno

Curso

Unidade

htt013.118.100

Número

Noite

Administração

100-Etec Rosa Perrone Scavone

17

htt014.118.100

Noite

Administração

100-Etec Rosa Perrone Scavone

12

htt015.118.100

Noite

Administração

100-Etec Rosa Perrone Scavone

9

htt019.118.100

Noite

Automação Industrial

100-Etec Rosa Perrone Scavone

35

htt020.118.100

Noite

Automação Industrial

100-Etec Rosa Perrone Scavone

26

htt023.118.100

Noite

Eletromecânica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

38

htt024.118.100

Noite

Eletromecânica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

31

htt025.118.100

Noite

Eletromecânica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

28

htt017.118.100

Noite

Eletrônica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

40

htt018.118.100

Noite

Eletrônica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

17

htt001.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

19

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

21

htt003.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

17

htt004.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

20

htt005.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

23

htt006.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

16

htt007.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

17

htt008.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

21

htt009.118.100

Manhã

Ensino Médio

100-Etec Rosa Perrone Scavone

21

htt028.118.100

Tarde

Informática

100-Etec Rosa Perrone Scavone

23

htt010.118.100

Integral

Informática (Etim)

100-Etec Rosa Perrone Scavone

24

htt011.118.100

Integral

Informática (Etim)

100-Etec Rosa Perrone Scavone

22

htt012.118.100

Integral

Informática (Etim)

100-Etec Rosa Perrone Scavone

14

htt021.118.100

Noite

Logística

100-Etec Rosa Perrone Scavone

19

htt022.118.100

Noite

Logística

100-Etec Rosa Perrone Scavone

19

htt029.118.100

Noite

Manutenção e Suporte em Informática

100-Etec Rosa Perrone Scavone

23

htt026.118.100

Noite

Mecânica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

36

htt027.118.100

Noite

Mecânica

100-Etec Rosa Perrone Scavone

27

htt016.118.100
Número total de turmas: 29

Noite

Recursos Humanos

100-Etec Rosa Perrone Scavone

6

hthtt002.118.100

Masc F

Cadastro de Turmas
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h
Número

hthtt031.118.100
Número total de turmas:

Curso

Noite

Logística

Unidade
100.1 - Cd_Cps-Etec Rosa
Perrone Scavone
(Morungaba)

Masc F
16

1

Cadastro de Turmas

h
ht

Turno

Número
htt 030.118.100

Turno

Curso

Noite

Administração

Número total de turmas:

Unidade
100.3 - Cd_Cps-Etec Rosa Perrone Scavone
(Pinhalzinho)

Masc

Fem

17

24

1

h

Índice de concluintes publicado no GDAE pela ETEC Rosa Perrone Scavone
Quantidade
de Quantidade de alunos
Ano de conclusão
Concluintes incluídos no aprovados na ultima
GDAE
série/módulo
2001
146
173
2002
232
272
2003
225
299
2004
283
213
2005
268
287
2006
216
213
2007
202
190
2008
260
279
2009
310
307
2010
392
387
2011
463
391
2012
401
393
2013
377
366
2014
404
357
2015
412
443
2016
337
394
2017
382
415
*Indica aluno que concluiu Estágio Obrigatório após conclusão do curso Técnico

%
de
concluintes
publicado no GDAE
84,39
85,29
75,25
132,86*
93,37
101,40*
106,31*
93,18
100,97*
101,29*
118,41*
102,03*
103*
113,16*
93
85,53
92,04%

No primeiro semestre de 2017 o aproveitamento dos alunos na ETEC foi:

Mapeamento do Aproveitamento Escolar 2017 1
Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Curso/

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por
Frequência

Retidos por
Rendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Habilitação

Total

Controle e Processos Industriais

Automação Industrial

40

15

0

0

0

0

61

Controle e Processos Industriais

Eletromecânica

73

16

0

0

2

0

102

Controle e Processos Industriais

Eletrônica

26

22

0

0

2

0

70

Controle e Processos Industriais

Mecânica

55

8

0

0

2

0

77

Educação Básica

Ensino Médio

0

0

0

0

0

0

349

Gestão e Negócios

Administração

91

1

0

0

0

0

110

Gestão e Negócios

Logística

58

7

0

0

1

0

79

Gestão e Negócios

Recursos Humanos

25

0

0

0

1

0

32

Informação e Comunicação

Informática

19

0

0

0

2

0

22

Informação e Comunicação

Informática (Etim)

0

0

0

0

0

0

108

Informação e Comunicação

Manutenção e Suporte em
Informática

41

9

0

0

1

0

61

428

78

0

0

11

0

1.071

h
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Mapeamento do Aproveitamento Escolar

Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Curso/Habilitação

Gestão e Negócios

Logística

h

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por Retidos por
FrequênciaRendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Total

27

0

0

0

0

0

27

27

0

0

0

0

0

27
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Mapeamento do Aproveitamento Escolar 2017 1 –
Classe Descentralizada Pinhalzinho
Curso/Habilitação

Gestão e Negócios

Administração

h

Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por Retidos por
FrequênciaRendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Total

28

4

0

0

0

0

33

28

4

0

0

0

0

33
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No segundo semestre de 2017 o aproveitamento dos alunos na ETEC foi:

Mapeamento do Aproveitamento Escolar

h

Classe Descentralizada Pinhalzinho 2017 2

ht
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Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Curso/Habilitação

Gestão e Negócios

Administração

h

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por Retidos por
FrequênciaRendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Total

21

0

0

0

3

0

32

21

0

0

0

3

0

32
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Mapeamento do Aproveitamento Escolar
Classe Descentralizada Morungaba 2017 2
Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Curso/Habilitação

Gestão e Negócios

Logística

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por Retidos por
FrequênciaRendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Total

34

0

0

0

0

0

39

34

0

0

0

0

0

39

h
Mapeamento do Aproveitamento Escolar
Etec Rosa Perrone Scavone 2017 2

h
Eixo Tecnológico/
Educação Básica

Curso/Habilitação

Aprovados

Promoção
Parcial

Retenção
Parcial

Retidos por Retidos por
Frequência Rendimento

Retidos por
Frequencia e
Rendimento

Total

Controle e Processos Industriais

Automação Industrial

44

15 0 0

0

0

80

Controle e Processos Industriais

Eletromecânica

64

20 0 0

1

0

103

Controle e Processos Industriais

Eletrônica

30

11 0 0

1

0

52

Controle e Processos Industriais

Mecânica

48

9 0 0

0

0

69

Educação Básica

Ensino Médio

228

92 0 0

7

0

349

Gestão e Negócios

Administração

88

7 0 0

3

0

110

Gestão e Negócios

Logística

53

4 0 0

0

0

70

Gestão e Negócios

Recursos Humanos

18

18 0 0

0

0

40

Informação e Comunicação

Informática

27

8 0 0

0

0

40

Informação e Comunicação

Informática (Etim)

78

16 0 0

9

0

108

Informação e Comunicação

Manutenção e Suporte em Informática

h

26

2 0 0

0

0

37

704

202 0 0

21

0

1.058

© Copyright 2008, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia

Habilitações associadas:
Ensino Médio

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Níveis de Ensino Técnico
O Ensino Técnico na ETEC Rosa Perrone Scavone funciona nos períodos:
- Tarde – das 13h00 às 17h25min –
Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio (3 turmas) e
Curso Técnico em Informática (1 Turma).
- Noite – das 18h55min às 22h50min Curso Técnico em Administração (3 turmas)
Curso Técnico em Automação Industrial (2 turmas)
Curso Técnico em Eletromecânica (3 turmas)
Curso Técnico em Eletrônica (2 Turmas)
Curso Técnico em Logística (2 turmas)
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (1 Turma)
Curso Técnico em Mecânica (2 Turmas)
Curso Técnico em Recursos Humanos (1 Turma
- Sábado – das 8h as 14h –
Curso Técnico em Administração EAD - Telecurso TEC (2 Turmas)
Curso Técnico em Comércio EAD – Telecurso TEc (1 Turma)
- Classe Descentralizada - 18h55 às 22h50 –
Curso de Técnico em Administração na Cidade de Pinhalzinho (1 Turma)
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- Classe Descentralizada - 18h55 às 22h50 –
Curso de Técnico em Logística na Cidade de Morungaba (1 Turma)

O curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO tem como objetivo capacitar o aluno para:
· formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho;
· formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologias politicamente corretas, prezando a qualidade de
vida e promovendo o bem-estar da comunidade;
· compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos regional e global;
· aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,
igualitária e ética;
· ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar em organizações;
· desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade;
· desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização, buscando melhorias e proporcionando transformações;
· desenvolver estudos sobre a região onde a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização;
· aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos serviços administrativos das organizações.
O Curso de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL tem como objetivo capacitar o aluno para: avaliar, integrar, implementar e controlar sistemas automatizados; atuar no
projeto, execução e instalação de sistemas de controle e automação utilizados nos processos industriais; realizar a manutenção, medições e testes em equipamentos utilizados
em automação de processos industriais; programar, operar e manter sistemas automatizados respeitando normas técnicas e de segurança; projetar a integração e otimização
de sistemas automatizados instalados; documentar alterações de projeto ocorridas durante a instalação do sistema de automação; organizar materiais e recursos para instalar
sistemas de automatização de processos e produtos.
Capacitar o TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA para executar o serviço de manutenção dos equipamentos eletromecânicos, reparando ou substituindo peças, fazendo
ajustes e regulagem convenientes, utilizando ferramentas de medição e controle, para obter um funcionamento regular e eficiente. Ao concluir o Curso de TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA, o profissional deverá ser capaz de: realizar a instalação de equipamentos elétricos, como motores, painéis, máquinas operatrizes; propor soluções ao
estudar as características dos equipamentos a serem reparados, lendo e interpretando desenhos, esquemas, diagramas eletromecânicos; desenvolver técnicas para promover
a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade e tempo exigidos; utilizar metodologia que propicie o desenvolvimento de capacidades para desenvolver problemas
novos, comunicar ideias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo, ter autonomia intelectual e representar as regras de convivência democrática; realizar manutenção
corretiva, preventiva e preditiva de máquinas e equipamentos eletromecânicos; atender às normas de segurança e saúde no trabalho e controle ambiental e às regras de
convivência democrática; avaliar materiais, equipamentos, dispositivos e instrumentos de medida utilizados em instalações elétricas e manutenção de equipamentos
eletromecânicos.
O curso de TÉCNICO EM ELETRÔNICA tem como objetivo capacitar o profissional para:
• planejar, executar e avaliar a serviços de instalação, operação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos, compondo equipes de trabalho, aplicando normas e padrões
técnicos nacionais e internacionais, utilizando instrumentos, ferramentas e recursos de informática, dentro dos princípios de qualidade, produtividade e de preservação
ambiental, podendo, quando for o caso, prestar assistência técnica;
• planejar e executar atividades na área de produção: operação e controle da produção; na área de instalação: instalação de equipamentos de automação e controle; na área
de manutenção: manutenção de equipamentos de automação e controle;
• realizar testes, ensaios e reparos em sistemas eletroeletrônicos convencionais, microprocessados ou microcontrolados, de máquinas e equipamentos, em transformadores,
motores, componentes eletroeletrônicos, circuitos eletropneumáticos e em instalações elétricas, utilizando instrumentos apropriados, empregando técnicas de segurança e
procedimentos normalizados e preenchendo relatórios técnicos;
• elaborar layoutdiagramas, esquemas eletrônicos, utilizando-se de recursos de informática, de acordo com normas técnicas, princípios científicos e tecnológicos, aplicando
técnicas de projeto e de desenho e utilizando ferramentas, máquinas e equipamentos eletrônicos;
• planejar manutenção preventiva e corretiva, removendo, calibrando, ajustando, reparando equipamentos eletrônicos, tendo como referência o plano de manutenção da
empresa, realizando diagnósticos e utilizando técnicas de detecção de falhas, normas e procedimentos de segurança.
O curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA tem como objetivo capacitar o aluno para: desenvolver e operar sistemas, aplicações e interfaces gráficas; montar e realizar
manutenção em estruturas de banco de dados; codificar programas; projetar, implantar e customizar sistemas de aplicações; selecionar programas de aplicação e sistemas
operacionais a partir da avaliação das necessidades do usuário; agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando soluções
adequadas; identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora.
O Curso de TÉCNICO EM LOGÍSTICA tem como objetivo capacitar o aluno para:
• executar atividades de conferência de materiais na recepção e na expedição;
• identificar oportunidade e ameaças no ambiente e na organização; • elaborar relatórios, informes e documentos para subsidiar, em instâncias superiores, elaborações e
alterações das diversas formas de planejamento;
• utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamento e também nas rotinas administrativas;
• planejar atividades de armazenamento, distribuição, transportes e comunicações;
• controlar movimentação de materiais na organização;
• estabelecer canal de comunicação para viabilizar processos e operações logísticas;
• definir transporte, manuseio, armazenamento e distribuição de matéria-prima e insumos.

O Curso de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA tem como objetivo capacitar para:
• realizar a manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, periféricos e redes;
• especificar, instalar, desinstalar redes, aplicativos, utilitários e sistemas operacionais;
• oferecer suporte técnico a usuários de informática;
• planejar projetos que envolvam a infraestrutura, a preparação de ambientes e equipamentos para aplicações tecnológicas na empresa;
• promover a comunicação eletrônica e virtual;
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• dimensionar o uso e as aplicações dos equipamentos tecnológicos.

O curso de TÉCNICO EM MECÂNICA tem como objetivo propiciar as competências de formação profissional para atuar em diversos setores da indústria. Planejar, executar e
avaliar serviços, cumprir Normas Técnicas, executar e acompanhar projetos, organizar e programar atividades de Mecânica.
O Curso de TÉCNICO EM MECÂNICA tem como objetivo capacitar o aluno para:
•

· Elaborar projetos mecânicos e sistemas automatizados;

•

· Planejar, aplicar e controlar procedimentos de montagem, instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos;

•

· Desenvolver e controlar processos de fabricação;

•

· Executar avaliações geométricas, físicas e químicas de materiais, componentes e instalações;

•

· Especificar materiais para construção mecânica;

•

· Elaborar documentação técnica;

•

· Executar compras e vendas técnicas;

•

· Cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental;

•

· Capacitar o aluno para elaborar e desenvolver processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos;

•

· Planejar, programar, controlar e supervisionar atividades da Mecânica;

•
· Executar, acompanhar e interpretar os resultados de ensaios, de teses, de exames, de controles e de tratamentos de lubrificantes e de peças de máquinas e de
equipamentos industriais;
•

· Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuem na Mecânica, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa;

•
· Desenvolver projetos de manutenção de instalações de sistemas industriais, caracterizando e determinando a aplicação de materiais, de acessórios, de dispositivos, de
instrumentos, de equipamentos e de máquinas;
•

· Formação do profissional para selecionar e aplicar novas tecnologias.

O Curso de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS tem como objetivos:
· formar profissionais com competências e habilidades em Recursos Humanos que lhes possibilitem enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do
trabalho;
· formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética, moral e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologias, preze pela qualidade de vida e promova o
bem-estar individual e coletivo;
· interagir e respeitar os diversos contextos socioeconômico, cultural e humano, nos planos local, regional e global;
· aplicar, nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis à transformação da realidade social, buscar construir uma sociedade mais justa, igualitária
e ética;
· ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar em organizações de diferentes níveis;
· desenvolver competências para analisar, criticar e atuar nas questões da organização e buscar melhorias que proporcione transformações;
· aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para o melhor desempenho das equipes e organizações.

Habilitações associadas:
Administração
Logística
Automação Industrial
Eletromecânica
Eletrônica
Mecânica
Informática
Administração Empresarial - EAD
Manutenção e Suporte em Informática
Recursos Humanos

Modalidade:

Integrado

Descrição:

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática Integrado com o Ensino Médio com tres salas 1º série, 2º série e
3º série.
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco
de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens
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de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.
O aluno concluinte do Curso TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deve estar preparado para exercer ativa e
solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento aos seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho, demonstrando,
para isso, que é capaz de:

·

dominar a norma culta da língua portuguesa e conhecer basicamente língua estrangeira, em suas diferentes linguagens para se
expressar e comunicar (dominar linguagens);

·

construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento oriundos das bases científicas e tecnológicas, de modo a
investigar e compreender a realidade (compreender fenômenos);

·

selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situaçõesproblema e tomar decisões (resolução de problemas);

·

organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente (construir argumentos);

·

recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade (elaborar propostas);

·

analisar, projetar, modelar, implementar, implantar sistemas, treinar usuários e prover suporte para sistemas e infraestrutura. Para
tal, seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação e metodologias (competência profissional).

Ao final da 3ª SÉRIE do Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, além das competências, habilidades e
atitudes já desenvolvidas na 1ª e 2ª SÉRIES, o aluno deverá ser capaz de:

·

expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;

·

compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

·

planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos, programas e sistemas de informação;

·

propor ações de intervenção solidária na realidade;

·

elaborar proposta de solução para problemas abordados, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade
sociocultural;

·

identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos;

·

instalar, configurar e identificar a origem de falhas em computadores, isolados ou em redes, periféricos e softwares;

·

analisar e operar os serviços de administração e funções dos sistemas operacionais e servidores;

·

utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, planilhas, apresentações e páginas na Web;

·

conhecer e utilizar sistemas de segurança;

·

avaliar, especificar necessidades e executar treinamentos e suporte técnico aos usuários;

·

coletar e documentar informações sobre o desenvolvimento de sistemas.

Habilitações associadas:
Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Administração

1º Módulo

Noite

80

002

Administração

2º Módulo

Noite

37

01

Administração

3º Módulo

Noite

34

01

Administração - EAD

2º Módulo

Manhã

32

01

Administração - EAD

3º Módulo

Manhã

26

01

Automação Industrial

2º Módulo

Noite

36

01

Automação Industrial

4º Módulo

Noite

30

01

Comércio - EAD

1º Módulo

Manhã

40

01

Eletromecânica

1º Módulo

Noite

40

01

Eletromecânica

2º Módulo

Noite

33

01

Eletromecânica

3º Módulo

Noite

31

01

Eletrônica

1º Módulo

Noite

40

01

Eletrônica

3º Módulo

Noite

23

01

Ensino Médio

1ª Série

Manhã

120

03

Ensino Médio

2ª Série

Manhã

118

03

Ensino Médio

3ª Série

Manhã

110

03
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Informática

2º Módulo

Tarde

35

01

Informática (Etim)

1ª Série

Tarde

40

01

Informática (Etim)

2ª Série

Tarde

40

01

Informática (Etim)

3ª Série

Tarde

28

01

Logística

1º Módulo

Noite

40

01

Logística

2º Módulo

Noite

34

01

Logística

3º Módulo

Noite

31

01

Manutenção e Suporte em Informática

3º Módulo

Noite

27

01

Mecânica

3º Módulo

Noite

36

01

Mecânica

4º Módulo

Noite

29

01

Recursos Humanos

2º Módulo

Noite

36

01

34

1.206

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

34

01

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

40

01

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018
Habilitação

Série/Módulo

Turno

CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

Morungaba

Coordenador:

Edi Carlos Ferreira da Silva

Parcerias:

Prefeitura Municipal de Morungaba
- 01 turma - 2º módulo da Habilitação Profissional de Técnico em Logística
34 ALUNOS MATRICULADOS
Matriz curricular homologada para o 2º sem. 2017 - Portaria 733 de 10/09/2015

Habilitação
Logística

Série/Módulo

Turno

2º Módulo

Noite

Localização:

Pinhalzinho

Coordenador:

Marcia Regina Monte Polli

Parcerias:

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho
- 01 turma -1º módulo da Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Matriz Homologada em 01/07/2016
Portaria 733 de 10/09/2015
40 alunos matriculados

Habilitação
Administração

Série/Módulo

Turno

1º Módulo

Noite

RECURSOS HUMANOS 2018
Dos 57 professores que ministram aulas na ETEC Rosa Perrone Scavone, e 01 professor encontra-se afastado, temos:
- 51 professores são contratados por prazo Indeterminado e 07 são contratados por prazo determinado
- 37 professores possuem Licenciatura Plena - 63% dos professores
- 38 professores possuem Graduação – 65% dos professores
- 16 professores possuem Especialização – 27,58% dos professores
- 07 professores possuem Mestrado - 13% dos professores
- 01 professor possui doutorado – 1,72% dos professores
- 02 professores cursam Doutorado – 3,44% dos professores
Dos 11 funcionários da escola:
- 7 funcionários possuem curso superior - 54% dos funcionários
- 11 funcionários possuem Ensino Médio Completo - 100% dos funcionários
Dos 02 auxiliares de instrução da escola: 1 possui curso superior e 1 Ensino Técnico
Equipe de Direção e Coordenação:
Diretor da ETEC: Cristiano Augusto de Oliveira
Diretor de Serviço Administrativo: Lucia Leardini
Assistente Técnico Administrativo: Alex Paulo da Silva
Diretor de Serviço Acadêmico: Sueli Gallão
Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica: Márcio Adriano Bredariol
Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional: Maria Antonieta Nardin França
Coordenadores de Curso: Ensino Médio: Edmeire Ferreira Corcelli
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios: Cecília Montanhez Bertaglia
Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais – Eletromecânica e Mecânica: Roberto Carlos Zanardo
Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais – Eletrônica e Automação Industrial: Mauricio Aronovich
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Eixo Tecnológico Informação e Comunicação – Leandro Felipe Carvalho - Informática e Manutenção e Suporte em Informática.
Coordenador responsável pela Classe Descentralizada Pinhalzinho - Márcia Regina Monte Polli
Coordenador responsável pela Classe Descentralizada Morungaba – Edi Carlos Ferreira da Silva

Coordenador responsável pelo ETIM Etec Rosa Perrone Scavone: Leandro Felipe Carvalho e Edmeire Ferreira Corcelli
Nome:

Alex Paulo da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas No Curso Técnico em Eletromecânica e Curso Técnico em Mecânica
Atua como ATA
Ministra aulas Planejamento de Manutenção e Descarte de Componentes Eletromecânicos
Tecnologia de Soldagem
Tecnologia em CNC I
Processos de Fabricação IV
Tecnologia em CNC II
Tecnologia em Soldagem

Nome:

Alexandre Carlos Politzer

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas nos Cursos Técnico
Curso Técnico em Administração
Técnico em Logística

Nome:

ANDERSON WILKER SANFINS

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas no Curso Técnico em Eletromecânica - Eletrônica Analógica

Nome:

Anfré Augusto Rodrigues Coimbra

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Estágio pelo CIEE área de Eletrônica

Nome:

Angela Maria Sesti Minutti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas no
Ensino Médio
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Técnico em Mecânica

Nome:

Antonio Carlos Rodrigues

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Atua junto aos Laboratórios e Oficina dos Cursos Técnicos de Mecânica-Projetos e Eletromecânica

Nome:

Antonio Rodrigues de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos curso Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica

Nome:

Arlene Galvão Gonçalves de Sena

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de
bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos levantamentos
estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e tabelas, conferindo
e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;
h) datilografar, digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros documentos;
k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;
l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;
n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;
o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados
pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;
p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das decisões, para
medidas complementares;
q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;
r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao encaminhamento;
s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao destinatário, a serviço do CEETEPS;
t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no âmbito de sua
competência;
u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço físico;
v) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome:

Caio Arriel Souza

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Estágio na Área de Informática
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Nome:

Carlos Alberto Rosseto

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Administrativo - exerce suas funções junto a diretoria de serviços administrativos

Nome:

Carolina Geromel

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas de Geografia no Ensino Médio e Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Cecília Montanhez Bertaglia

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico em Administração
Técnico em Logística e
Técnico em Recursos Humanos
Técnico em Informática

Nome:

Cintia Oliveira Maciel

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Ensino Médio
Técnico em Administração
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Logística
Técnico em Recursos Humanos

Nome:

Cristiano Augusto de Oliveira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor da ETEC

Nome:

Cristina Batista Alves de Godoy Tuon

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de
bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros
documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos
levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos
trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e
tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;
h) datilografar, digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros
documentos;
k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;
l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;
n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados,
arquivados ou destruídos;
o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando
os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;
p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das
decisões, para medidas complementares;
q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;
r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratadoe procedendo ao
encaminhamento;
s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir aodestinatário, a serviço do
CEETEPS;
t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no
âmbito de sua competência;
u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço
físico;
v) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome:

Danilo Tadeu Duarte

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Administração
e Técnico em Administração EAD

Nome:

Denize Aparecida Deiroz Amaral

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra no Ensino Médio
e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor afastado àrea de Gestão e Negócios

Nome:

Edi Carlos Ferreira da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador da Classe descentraliza de Morungaba - Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Ministra Aula no Técnico em Logística

Nome:

Edmeire Ferreira Corcelli

Cargo/Função:

Docente
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Atividades:

Coordenador do Núcleo Comum - Ensino Médio
Ministra Aulas no Ensino Médio e
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Eduardo Dellabarrera

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Mecânica

Nome:

Eliza Maria Britto dos Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Realiza a função de atendente de classe;
Funcionária da Ciência e Tecnologia

Nome:

Elvis Roberto Sanfins

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Erika Machado Delpoio

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas no Ensino Médio e
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Felipe Augusto Rezende

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Administração
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Nome:

Flavia Boing

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e na Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao ensino Médio

Nome:

Geraldo Cândido de Moraes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Comércio EAD
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica

Nome:

Giovana de Aguiar Rizzo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Administração
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Logística
Técnico em Recursos Humanos

Nome:

Humberto Augusto Piovesana Zanetti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra Aulas no
Técnico em Informática
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

João Paulo Jorge Ceturi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio

Nome:

José Alexandre Ubinha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Eletrônica

Nome:

José Carlos Órdine

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Administração
Técnico em Logística
Técnico em Recursos Humanos
Coordenador do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios

Nome:

José Marcos Piovesana

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

José Ricardo Kiota

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas na Classe Descentralizada de Pinhalzinho
no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
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Nome:

José Robson Rodrigues

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Técnico Administrativo (almoxarife)
Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário de materiais permanentes e de consumo, observando normas
específicas, para manter o estoque em condições de atender a unidade de prestação de serviço

Nome:

Julio Alberto Vansan Gonçalves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico Informatica Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Leandro Felipe Carvalho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Ministra aulas no Técnico em Informática
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Nome:

Leonardo Antonio Januário da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica

Nome:

Lono Rinaldi Fontie Varejão

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de
bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros
documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos
levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos
trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e
tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;
h) datilografar, digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros
documentos;
k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;
l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;
n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados,
arquivados ou destruídos;
o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando
os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;
p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das
decisões, para medidas complementares;
q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;
r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratadoe procedendo ao
encaminhamento;
s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir aodestinatário, a serviço do
CEETEPS;
t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no
âmbito de sua competência;
u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço
físico;
v) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome:

Lucia Aparecida Correia Cabarros

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar de Serviço Operacional
a) executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando salas, banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos
mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes, germicidas, etc.;
b) efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em
condições de uso;
c) preparar e servir café, chá e merendas;
d) ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos;
e) zelar pela guarde, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares ao trabalho, bem como dos
locais;
f) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Luis Claudinei de Moraes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Informática
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Técnico em Automação Industrial

Nome:

Luis Fernando de Camargo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Administração
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Informática
Técnico em Logística
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Técnico em Eletromecânica
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Nome:

Luis Gustavo do Prado

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Auxiliar docente Área Informática

Nome:

Lúcia Leardini

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor de Serviço Administrativo
a) coordenar o processo de programação e execução orçamentária ao nível da Unidade;
b) organizar e manter atualizado o cadastro geral da Unidade, com dados sobre recursos físicos, materiais e humanos, cursos e alunado;
c) providenciar a publicação de ações da Unidade na mídia regional e local e na Imprensa Oficial quando necessário;
d) promover medidas administrativas necessárias à defesa e preservação dos bens patrimoniais, bem como propor abertura de sindicância quando
ocorrer furto ou roubo, cuidando, junto à autoridade competente, da elaboração de boletim de ocorrência;
e) propor a permuta, cessão, alienação, baixa e reforma bem como providenciar a incorporação de bens e móveis;
f) controlar o uso do veículo da Unidade, bem como do consumo de combustível, lubrificantes, peças e acessórios;
g) no que se refere a atividades auxiliares:
- programar e executar os serviços de limpeza, portaria e vigilância, zelando pela higiene dos ambientes e pela conservação e segurança do patrimônio
da escola;
- manter, sob controle e guarda, as chaves e respectivas duplicatas de todas as dependências da Escola;
- controlar o uso das dependências da escola nos dias em que não haja expediente;
- executar serviços de manutenção física, elétrica, mecânica e hidráulica dos prédios e áreas livres;
- manter os móveis e equipamentos em regular estado de utilização e funcionamento;
- construir e reformar móveis de utilização interna;
- executar serviços externos de interesse da Unidade;
h) no que se refere a material e patrimônio:
- organizar e manter atualizados os cadastros de fornecedores de materiais e de serviços, bem como os arquivos de catálogos e documentação de
material de interesse da Unidade;
- elaborar a previsão orçamentária anual;
- estimar a despesa e fornecer dados para a abertura de processos visando à aquisição de material e à contratação de serviços de interesse da Unidade;
- efetuar a compra de material e serviços de interesse da Unidade até o limite estipulado por legislação em vigor;
- acompanhar o processo de compras e controlar o atendimento às especificações das “notas de empenho”;
- acompanhar a execução dos contratos e controlar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- solicitar, gerir e providenciar a prestação de contas de despesas realizadas com valores recebidos a título de adiantamento, conforme legislação e
normas em vigor;
- providenciar a quitação de despesas efetuadas pela Administração Central junto a empresas locais por solicitação da Unidade;
- providenciar o recolhimento aos cofres da Administração Central, de valores recebidos a título de “receitas diversas”, conforme legislação e normas em
vigor;
- proceder à identificação e controle de movimentação de bens móveis, elaborando, periodicamente, inventário de bens;
- instruir processos, em especial os relativos a permuta, cessão, alienação, baixa e reforma de bens móveis;
- verificar periodicamente o estado dos bens móveis, propondo medidas para sua conservação;
- receber materiais adquiridos de fornecedores, verificando sua qualidade e quantidade;
- zelar pela guarda e conservação dos materiais em estoque e efetuar a entrega de materiais requisitados, mantendo atualizados os registros de entrega
e saída de materiais;
- realizar balancetes mensais e inventários do material em estoque;
- executar serviços de reprodução, refilação, blocagem e grampeação de material didático, documentos e impressos em geral de interesse da Unidade;
- manter controle dos materiais de reprografia e zelar pela guarda e conservação de máquinas e equipamentos em uso na Seção, inclusive com plano de
manutenção preventiva;
i) no que se refere a pessoal:
- preparar os expedientes relativos a admissão, contratação, alteração funcional, concessão de benefícios e rescisão contratual de servidores;
- manter atualizado o cadastro e o assentamento individual dos servidores;
- preparar e registrar atos relativos à vida funcional dos servidores;
- controlar o registro de frequência dos servidores, segundo as normas vigentes;
- atualizar carteira profissional dos servidores;
- apurar o tempo de exercício para todos os efeitos;
- expedir atestados e preparar certidões relativas à frequência dos servidores;
- elaborar a folha de pagamento da Unidade;
- calcular e preparar guias de recolhimento de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento e demais documentos rotineiros exigidos pela
legislação em vigor;
- manter organizada e atualizada a documentação fiscal, trabalhista e administrativa relacionada com a área de pessoal e atender e prestar
esclarecimentos a auditores e fiscais;
- controlar o quadro de funções providas e vagas;
- orientar e prestar esclarecimentos aos servidores docentes e administrativos da Unidade em assuntos relacionados com as respectivas situações
funcionais;
j) executar outras atividades correlatas.

Nome:

Marcela Polli

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Administração
Técnico em Recursos Humanos

Nome:

Marcia Regina Monte Polli

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenadora da Classe descentralizada de Pinhalzinho Ministra aulas no
Técnico em Administração

Nome:

Marcio Adriano Bredariol

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica
Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico elm Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Marcio Freitas

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios

Nome:

Marcos Paulo da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Administração
Técnico em Logística
Técnico em Recursos Humanos

Nome:

Maria Antonieta Nardin França

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

- Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional
Ministra aulas no Ensino Médio
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Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Maria Carolina Bredariol Pacífico

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso
Técnico em Informática
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Mario Antonio Cantareira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em automação Industrial
Técnico em Eletromecânica

Nome:

Mauricio Aronovich

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico Controle de Processos Industrias
Ministra aulas no
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Técnico em Mecânica

Nome:

Mauro Gomes da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Nome:

Michel Douglas da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Eletrônica
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Nome:

Paula Gonçalves de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios na Classe descentralizada de Pinhalzinho

Nome:

Paulo Augusto Minster

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica

Nome:

Pedro Sérgio Machado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Administração

Nome:

Rafael Turrini Purgato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Ensino Médio
Téccnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Reinaldo Adriani Ventura

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Reinaldo José Marialva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula no
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Eletrônica

Nome:

Renato Paladino da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e
Técnico Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Ricardo de Figueiredo Murari

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Automação Industrial
Técnico em Eletrônica

Nome:

Roberto Carlos Zanardo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico Controle de Processos Industriais (Mecânica)
Ministra aulas no
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica
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Nome:

Rosemeire Santiago

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de
bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros
documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos
levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos
trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e
tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;
h) datilografar, digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros
documentos;
k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;
l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;
n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados,
arquivados ou destruídos;
o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando
os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;
p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das
decisões, para medidas complementares;
q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;
r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratadoe procedendo ao
encaminhamento;
s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir aodestinatário, a serviço do
CEETEPS;
t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no
âmbito de sua competência;
u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço
físico;
v) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome:

Samia Cristina Araujo Sousa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Sueli Gallão

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Responsável pela Secretaria Acadêmica
a - dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação;
b - identificar as necessidades do orgão, nos aspectos atinentes á área de atuação, propondo as politicas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e
procedimentos a serem adotados;
c - participar da elaboração das politicas a serem adotadas pelo orgão, referente á área em que atua, baseando-se nos informes e conclusões
levantadas, e em sua experiência, afim de contribuir para definição de objetivos gerais e específicos para a articulação com as demais áreas da
Instituição;
d - elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e
materiais, para definir prioridades, sistemas e rotinas;
e - emitir pareces ou informações sobre assuntos pertinentes á área de atuação, colaborando no processo de tomada de decisão;
f - organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando-se nas diretrizes da política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado
previsto e a homogeneidade de administração na Unidade;
g - manter informado o seu superior imediato sobre os seu desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados para possibilitar a avaliação das
políticas aplicadas;
h - manter intercambio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de atuação;
i - promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua de atuação;
j - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Taís Aparecida Lima Pereira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Administração
Técnico em Logística

Nome:

Tatiane Porfiria de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Thomaz Fontes Lacerda Ferreira da Fonseca

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Vagner Costa da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Mecânica

Nome:

Vagner Roberto Pires

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Administração
Técnico em Logística - Classe descentralizada de Morungaba
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Nome:

Valéria Eleonora Cardoso de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome:

Viviane Aparecida de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Administração na classe descentralizada de Pinhalzinho

Nome:

Wellington Fernandes Barbosa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Técnico em Automação Industrial
Técnico em Eletrônica

Nome:

Wilson José Monteiro de Castro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no
Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

RECURSOS FÍSICOS

A ETEC Rosa Perrone Scavone conta atualmente com 12 salas de aula e 08 Laboratórios, em dois prédios. Atualmente os espaços são insuficientes para
atender a demanda da ETEC, principalmente dos cursos técnicos noturnos. As atividades escolares funcionam adequadamente através do uso racional e
organizado de cada ambiente escolar. Todos os laboratórios contam com agendamento semanal, disponível na sala dos professores para o período manhã, tarde e
noite. A ETEC conta com projetores multimídia em todos os laboratórios e salas de aula, facilitando o trabalho do professor para exibição de filmes,
documentários, imagens e animações em aulas para todos os cursos e períodos de aula.
Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Sanitario para alunos Feminino

Área:

8 m2

Descrição:

O sanitário conta com chuveiro, papel higiênico, sabonete líquido e secador de mãos.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Diretoria

Área:

32 m2

Descrição:

Sala destinada ao Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional, Assistente Técnico
Administrativo e a Sala do Diretor

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de Coordenação

Área:

30 m2

Descrição:

Sala destinada a Coordenadora de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica e aos coordenadores de curso:
- Informação e Comunicação;
- Gestão e Negócios;
- Controle e Processos Industriais.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Pateo Coberto

Área:

151,62 m2

Descrição:

Área com 16 mesas com cadeiras acopladas, destinadas a alimentação dos alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Pateo Descoberto

Área:

120 m2

Descrição:

Local destinado a entrada/saída dos alunos da escola.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Quadra Poliesportiva descoberta

Área:

600 m2

Descrição:

Destinada as aulas de Educação Física e atividades dos professores, possui alambrado, rede de proteção e acessibilidade

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala do Gremio

Área:

9 m2

Descrição:

Destinada ao desenvolvimento das Atividades do Grêmio Estudantil "Porfª Maria Antonieta Nardin França"

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Oficina Mecânica

Área:

135 m2

Descrição:

Conjunto de 8 tornos mecânicos, 3 fresas e 01 torno automático

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Auditório
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Área:

337 m2

Descrição:

Auditório com capacidade para 270 pessoa sentadas, com palco, projetor multimídia e sistema de som

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Sistemas de Comunicação

Área:

40 m2

Descrição:

Laboratório com 21 computadores, ar-condicionado, projeto multimídia e Home Theather.
- 21 computadores AMD Athlon 64 Dual Core 2,8GHz, 2GB RAM, HD 80GB, Monitor 15´ LCD, Windows 7;
O laboratório conta com um Kit Didático de Redes de Comunicação especial BIT9 - NET485 - Apresenta estações microcontroladas
independentes, com interface amigável que demonstram o fluxo dos dados pelas camadas. Operam como nós de uma rede
montada e configurada pelo usuário. Acompanha analisador de protocolo para monitoramento em tempo real dos pacotes em
trânsito pela rede.
- Laboratório utilizado nas aulas práticas dos cursos Técnico em: Eletrônica, Automação Industrial, Informática e Manutenção e
Suporte em Informática.
- Laboratório utilizado aos sábados para o curso TELETEC - Técnico em Administração: acesso ao portal e a Internet.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Laborátório de Programação

Área:

85 m2

Descrição:

Laboratório com 21 computadores, ar-condicionado, projeto multimídia e Home Theather:
- 21 computadores DualCore INTEL Core i3 650, 3,2GHz, 4GB RAM, HD 500GB, Monitor 17´ LCD, Windows 7
- Laboratório utilizado para as aulas de todas as disciplinas do Ensino Médio, acesso a Internet e ao Portal ClickIdeia.
- Laboratório utilizado para as disciplinas de Programação e Linguagens dos cursos de Técnico em Informática integrado ao Ensino
Médio, Técnico em Informática e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
- Laboratório utilizado para as disciplinas de CAD/CAM dos cursos Técnico em Eletrônica, Eletromecânica, Automação Industrial e
Projetos Mecânicos.
- Laboratório utilizado aos sábados para o curso TELETEC - Técnico em Administração: acesso ao portal e a Internet.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Sistemas Integrados Multimídia

Área:

57 m2

Descrição:

Laboratório com 21 computadores, ar-condicionado, projeto multimídia e Home Theather
- 21 computadores DualCore INTEL Core i5 650, 3,4GHz, 4GB RAM, HD 500GB, Monitor 19´ LCD, Windows 7;
- Laboratório utilizado para as aulas de todas as disciplinas do Ensino Médio, acesso a Internet e ao Portal ClickIdeia.
- Laboratório utilizado para as disciplinas de Programação e Linguagens dos cursos de Técnico em Informática integrado ao Ensino
Médio, Técnico em Informática e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
- Laboratório utilizado para as disciplinas de Informática dos cursos Técnico em Administração e Logística.
- Laboratório utilizado aos sábados para o curso TELETEC - Técnico em Administração: acesso ao portal e a Internet.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Biblioteca

Área:

72,5 m2

Descrição:

Acervo de 6.100 livros, além de assinatura de jornais e revistas. Conta com seis mesas e 24 cadeiras. O acervo tem livre acesso
para os alunos.
A biblioteca conta com 5 computadores, ligados a Internet.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Cantina Escolar

Área:

10,5m2

Descrição:

A cantina escolar é mantida pela APM da ETEC Rosa Perrone Scavone, que conta com um funcionário contratado para venda de
produtos alimentícios aos alunos no período manha, tarde e noite.
A cantina escola segue:
- PORTARIA DAE PUBL. NO D.O.E. DE 24.02.83 - Normas para funcionamento de cantinas escolares
- Portaria Conjunta COGSP/CEI/DSE de 23/03/2005 - Normas para funcionamento de cantinas escolares.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Cozinha

Área:

32,60 m2

Descrição:

A cozinha da ETEC tem por finalidade a alimentação dos funcionários efetivos da escola e terceirizados (Segurança e Limpeza).
A cozinha conta com:
- 2 Armários;
- 1 geladeira duplex
- 1 mesa com 6 cadeiras;
- 1 forno de microondas
- 01 aquecedor de marmitas elétrico para 50 lugares – MCR Refrigeração
- A partir de 2015 atendendo solicitação do AVCB foi retirado o fogão da cozinha

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 01

Área:

42,70m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula nº 12

Área:

50,46 m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos
Anexo Laboratório de Eletrotécnica

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática Aplicada
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Área:

51,12 m2

Descrição:

Laboratório com 21 computadores, ar-condicionado, projeto multimídia e Home Theather
- 21 computadores AMD Athlon 64 Dual Core 2,8GHz, 2GB RAM, HD 80GB, Monitor 15´ LCD, Windows 7;
- Laboratório utilizado nas aulas práticas dos cursos Técnico em: Administração, Logística e Ensino Médio.
- Laboratório utilizado aos sábados para o curso TELETEC - Técnico em Administração: acesso ao portal e a Internet.

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Eletrônica Analógica

Área:

74 m2

Descrição:

Laboratório utilizado para as aulas práticas dos cursos Técnico em Eletrônica, Automação Industrial, Eletromecânica, Informática e
Manutenção e Suporte em Informática.
Laboratório com:
- 10 Fontes de alimentação simples DC DIG MPL-1303 Minipa;
- 10 Gerador de funções MFG-4202 M/ Minipa;
- 10 Multímetro DIG ET-2030A Minipa;
- 10 Osciloscópio 30 Mhz ANL MO-1231 Minipa;
- 10 Protoboard MP 2420 Minipa
- 07 Conjuntos Didático Eletrônica Analógica - MINIPA

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Sistemas Digitais e Microprocessados

Área:

67 m2

Descrição:

Laboratório com 21 computadores, ar-condicionado, projeto multimídia e Home Theather.
- 21 computadores PENTIUM 4 3GHz, 1GB RAM, HD 40GB, Monitor 15´ CRT, Windows 7;
- 10 Conjuntos didático de eletrônica digital BIT9 – TD 9600 – Bit9
- 10 Conjuntos didáticos M8031C - Família 8051 – Bit9
- 10 Conjuntos didáticos MPIC84 - Família PIC – Bit9
- 10 kits CLP PIC 40 e 05 Kits Cabo PICkit2 – Empresa VW Soluções
- Laboratório utilizados para as aulas práticas dos cursos Técnico em: Eletrônica, Automação Industrial, Informática e Manutenção e
Suporte em Informática.

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório Pneumática / Hidráulica

Área:

62 m2

Descrição:

Laboratório utilizado para as aulas práticas dos cursos Técnico em Eletrônica, Automação Industrial, Eletromecânica e Projetos
Mecânicos.
Laboratório com:
- 6 bancadas didáticas pneumática e eletropneumática FESTO;
- 1 bancada didática hidráulica FESTO
- 1 bancada didática hidráulica PARKER
- 1 bancada de sensores - SEN250 – Bit9
- 1 torno CNC – CNC Service
- 07 Conjuntos Didático Pneumática / Eletropneumática – SMC

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Eletrotécnica

Área:

50,46m2

Descrição:

Com:
- 7 kits de controles industriais - DeLorenzo
- Eficiência Energética - CPFL
Anexo a sala de aula nº 12

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Diretoria de Serviços Academicos

Área:

30 m2

Descrição:

Destinada aos serviços acadêmicos. Está equipada com 4 mesas, 15 arquivos de aço, 3 armários, 3 computadores, 3 impressoras.
Trabalham neste ambiente: uma diretora de serviços acadêmicos e dois auxiliares administrativos.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sanitários dos Professores

Área:

5 m2

Descrição:

Sanitário Masculino e Sanitário Feminino separadamente.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sanitários para alunos

Área:

34 m2

Descrição:

A unidade possui banheiros masculinos e femininos internos e externos, bem como para alunos com necessidades especiais.
Em todos os ambientes temos: papel higiênico, sabonete líquido e secador de mãos.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Estacionamento

Área:

500 m2

Descrição:

Guarda de veículos de professores e funcionários, com capacidade para 30 veículos, conta com portão eletrônico e controles para
todos os professores e funcionário que utilizam.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Diretoria de Serviços Administrativos

Área:

60 m2

Descrição:

A diretoria tem as seguintes funções:
- responsabilizar-se-á pelas ações de apoio administrativo ao processo educacional.
- a execução das atividades de administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais; compras, almoxarifado, limpeza,
patrimônio; segurança, zeladoria, manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes.
Imóvel que funcionava a antiga casa do caseiro da ETEC conta com:
- sala de atendimento com um estagiário da FUNDAP
- sala com arquivos dos professores e funcionários, conta com auxiliar administrativo e almoxarife
- sala da Diretora de Serviços Administrativos, conta com um auxiliar administrativo.
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Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de inspetoria

Área:

16 m2

Descrição:

Sala de atendimento das inspetoras de alunos. Nesta sala encontra-se uma maca e uma cadeira de rodas.

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Pátio externo

Área:

130 m2

Descrição:

Destinado a entrada/saída dos alunos

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Sanitários para alunos Masculino

Área:

6 m2

Descrição:

O sanitário conta com chuveiro, papel higiênico, sabonete líquido e secador de mãos.

Localização:

prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala dos Professores

Área:

30m2

Descrição:

A sala dos professores destina-se ao momento de integração dos docentes na entrada e na saída do período e durante o intervalo.
Conta com armários individuais no qual os professores deixam seus pertences e materiais acadêmicos. Conta também com armário
coletivo para armazenamento das provas aplicadas durante o ano letivo.
A sala tem sofás, mesa com cadeiras, 02 computadores com acesso a Internet e impressora, máquina de café expresso, água e um
forno de microondas.

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 02

Área:

43,61m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 03

Área:

35,5m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 30 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 04

Área:

47m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 05

Área:

50,8m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 06

Área:

42,84m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 07

Área:

50,64m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 08

Área:

42,70m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
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Ligação para Note Book, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 09

Área:

45m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 10

Área:

45m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 40 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Sala de aula nº 11

Área:

32m2

Descrição:

Sala de aula com
Data Show instalado
Tela de projeção
Ligação para notebook, com internet
Comporta 35 alunos

Localização:

Prédio 1

Identificação do Ambiente:

Cozinha Merenda

Área:

28,5m2

Descrição:

A cozinha merenda tem por finalidade a preparação da Merenda Escolar servida aos alunos do Ensino Médio, Ensino Médio
Integrado ao Técnico em Informática e Ensino Técnico período tarde.
As refeições são preparadas pela empresa ERJ, contratada pela Prefeitura Municipal de Itatiba e os alunos recebem a alimentação
as 10h, as 12h e as 15h.
A cozinha conta com dispensa para os alimentos e com os equipamentos:
- 1 fogão industrial 4 bocas;
- 1 freezer horizontal
- 1 geladeira duplex
- 1 mesa inox

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Sanitário para deficientes

Área:

3 m2

Descrição:

O sanitário conta com papel higiênico, sabonete líquido e secador de mãos.

Localização:

Prédio 2

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Ciências e Metalografia

Área:

90 m2

Descrição:

Laboratório destinado para as aulas de Física, Química e Biologia do Ensino Médio
Laboratório de Metalografia para os cursos Técnicos em Eletromecânica e Projetos Mecânicos

RECURSOS MATERIAIS

A ETEC disponibiliza aos docente e discentes laboratórios, salas de aulas e ambientes com todos os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.
Acesso a internet, compra mensal de livros solicitado pelos alunos, além de uma estrutura completa de som, vídeo e audio-visual em todas as salas de aula.
Quantidade

Bem

Departamento/Ambiente
Laboratórios de Informática Prédio 1 e Setores
Administrativos

2

Acesso a Internet Speed / Fibra Óptica VMAX e Intragov - Paula Souza

1

Aparelho de Fax

Diretoria de Serviços

7

Aparelho de Som

Secretaria, sala do Grêmio e Laboratórios Informática

8

Assinatura de Jornais e Periódicos

Biblioteca

Bola de Basquete bol

Armário do Prof. de Ed. Física

8

Bolas de Futebol

Armário do Prof. de Ed. Física

10

Bolas de Handbol

Armário do Prof. de Ed. Física

9

Bolas de Voley

Armário do Prof de Ed. Física

5

Caixa de som Amplificada

Sala dos Professores

21

Data-show

Salas de Aula, Laboratórios e Auditório

10

Impressora

Setores Administrativos, Biblioteca, Sala de
Coordenação, Diretoria, Sala dos Professo

2

Máquina Copiadora

Biblioteca e Diretoria de Serviços

135

Microcomputadores

Laboratórios de Informática, Setores Administrativos,
Biblioteca, Sala Professores, Coordenação e Di

4

Note-book

Direção e Sala dos Professores

1

Rede de Futebol

Quadra de Esporte

2

Rede de Voley

Quadra de poliesportiva

4

Retroprojetor

Sala de Coordenação

1

Televisão

Cantina

Titulos de Livro

Biblioteca

10

6205

RECURSOS FINANCEIROS
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Fontes de Recursos Financeiros:
1- Governo Estadual - 95%
A verba mensal enviada pelo Centro Paula Souza (Pronto Pagamento), no valor de R$ 6.050,00 é utilizada para a aquisição de materiais de consumo diário como
artigos de papelaria - Tonner para impressoras, paplel sulfite, caneta, lápis, estilete, fita adesiva, tinta para carimbeira, marca-texto, borracha, pastas para arquivo,
plásticos para pasta de arquivo, dentre outros. Utilizamos o recurso também para adquirir lâmpadas para reposição, reatores eletrônicos, fio, álcool gel para
higienização das mãos, toalha de papel para rosto, papel higiênico, peças para manutenção de computadores, peças de reposição de equipamentos didáticos
eletrônicos, percloreto para corrosão de placas eletrônicas e outros produtos para manutenção predial e de equipamentos.
2- APM da Escola - 5%
A verba recebida através da colaboração dos pais, responsáveis, alunos e proveniente de lucro da cantina escolar, é utilizada para pagamento da assinatura de
jornais e revistas, linha telefônica da APM, pagamento de inscrições em competições, compra de produtos para venda na cantina escolar, aquisição de material
permanente de uso diário para os alunos, impressão de banners (competições) e envio de correspondências via sedex, dentre outos.
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço de Vigilância - contrato 033/13
Empresa: Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda EPP
Vigência: 22/03/2017 a 22/03/2018
Total de Funcionários: 06
Nome do Gestor: Alex Paulo da Silva
Serviço de Limpeza - contrato 047/16
Empresa: Especialy
Vigência: 17/06/2016 a 16/09/2017
Total de Funcionários: 03
Nome do Gestor: Alex Paulo da Silva
COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018
Denominação:

APM - Associacao de Pais e Mestres

Descrição:

A APM, institui? auxiliar da escola, ter?or finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assist?ia ao escolar e na integra? fam?aescola-comunidade.
A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, n?ter?ar?r pol?co, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.
Para consecu? dos fins a que se referem os artigos anteriores, a Associa? se prop?
- colaborar com a dire? do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais propostos pela escola;
- representar as aspira?s da comunidade e dos pais de alunos junto ?scola;
- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
- melhoria do ensino
- o desenvolvimento de atividades de assist?ia ao escolar carente, nas ?as s?-econ?a e de sa?
- a conserva? e manuten? do pr?o, m?inas e equipamentos e das instala?s t?icas;
- programa? de atividades culturais e lazer que envolvam a participa? conjunta de pais, professores e alunos;
- a conserva? e manuten? do pr?o da escola pela comunidade, principalmente nos per?os ociosos;
- favorecer o entrosamento entre pais e professores;
- prestar servi? ?omunidade, oferecendo cursos, de educa? profissional de n?l b?co, promovendo eventos e outras atividades mediante retribui? financeira,
atrav?de conv?os, parcerias, termo de coopera? ou de iniciativa pr?a.
APM – 16 de julho de 2015 a 15 de julho de 2017
Conselho Deliberativo:
Presidente: Cristiano Augusto de Oliveira - Diretor
Conselheiros: Felipe Leonardo Fagundes – Ex-aluno
Ivan Rubens Momente – Ex-aluno
Michel Douglas da Silva – Professor
Paulo Augusto Minster - Professor
Tais Aparecida Lima - Professora
Bartolomeu Siqueira dos Santos – Pai de aluno
Maria Mauric? Mariano – M?de aluno
Benedito Aparecido Maioli – Pai de aluno
Silvana Aparecida da Silva Castro – M?de aluno
Andreia Cozer Salles – M?de aluno
Reginaldo Miguel Frare – Pai de aluno
Diretoria Executiva:
Diretor Executivo: Leandro Felipe Carvalho - Professor
Vice Diretor Executivo: Alexandre Carlos Politzer - Professor
Secret?o: Lono Rinaldi Foutie Varej?- Funcion?o
Diretor Financeiro: Catarina Fusuzzi Gasparini – M?de aluno
Vice Diretor Financeiro: Maria Antonieta Nardin Fran?- Orientadora Educacional
Diretor Cultural, Esportivo e Social: Wellington Fernandes Barbosa - Professor
Diretor de Patrim?: Mauricio Aronovich - Professor

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal: Arlene Galv?Gon?ves Sena - Funcion?a
Vagner Costa da Silva – Pai de aluno
Carlos Alberto Rossetto – Funcion?o

Denominação:

CIPA

Descrição:

Comiss?Interna de Preven? de Acidentes - CIPA
A Comiss?Interna de Preven? de Acidentes – CIPA, formada pelos trabalhadores da empresa, tem como objetivo a preven? de acidentes e doen? decorrentes
do trabalho, de modo a tornar compat?l permanentemente o trabalho com a preserva? da vida e a promo? da sa?trabalhador.
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Toda empresa que possua funcion?os regidos pela Consolida? das Leis do Trabalho – CLT, deve constituir CIPA, por estabelecimento, e mant?a em regular
funcionamento.
A CIPA ?egulamentada pela Consolida? das Leis do Trabalho (CLT) nos artigos 163 a 165 e pela Norma Regulamentadora 5 (NR-5), contida na portaria
3.214 de 08.06.78 do Minist?o do Trabalho e Emprego.
A CIPA – Comiss?Interna de Preven? de Acidentes tem como objetivo observar e relatar condi?s de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para
reduzir at?liminar os riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando aos Servi? Especializados em Engenharia
de Seguran?em Medicina do Trabalho e ao empregador os resultados das discuss? solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e, ainda
orientar os demais trabalhadores quanto preven? de acidentes.
Ata de Instala? e posse da comiss?interna de preven? de acidentes da Escola T?ica Estadual Rosa Perrone Scavone de 11 de fevereiro de 2015:
Composi? da CIPA
Representante do Empregador:
TITULAR - Prof. Jos?duardo Cintra - Professor
SUPLENTE – Prof. Alex Paulo da Silva – Professor
Representantes Eleitos pelos Empregados:
TITULAR - Sueli Gall?- Diretora Acad?ca
SUPLENTE - Profa. Giovana de Aguiar Rizzo - Professora
Secretario da CIPA - Profa. Maria Antonieta Nardin Fran?- Professora

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

A Escola ter?omo o deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da extra-escolar, cuja composi? deve ser?
I - pela comunidade escolar:
a) Diretor, presidente nato;
b) um dos coordenadores de ?a;
c) um dos professores;
d) um dos servidores t?ico-administrativos;
e) um dos pais de alunos; e
f) um dos alunos.
II - pela comunidade extra-escolar:
a) representante de ?o de classe;
b) representante dos empres?os, vinculado a um dos cursos;
c) aluno egresso atuante em sua ?a de forma?;
d) representante do poder p?co municipal;
e) representante de organiza?s n?governamentais;
f) representante de entidades assistenciais; e
g) representante de demais segmentos de interesse da escola.
§ 1º- A composi? da comunidade extra-escolar ser?e no m?mo 3 (tr?membros e no m?mo 6 (seis) membros.
§ 2º - Os representantes mencionados no inciso I, al?as de “b” a “f”, ser?escolhidos pelos seus pares e, os mencionados no inciso II, pela Dire? da Escola.
§ 3º - Os representantes cumprir?mandato de um ano, permitidas recondu?s.
Artigo 11 - O Conselho de Escola ter?s seguintes atribui?s:
I - deliberar sobre:
a) a proposta pedag?a da escola;
b) as alternativas de solu?s para os problemas administrativos e pedag?os;
c) as prioridades para aplica? de recursos gerados pela escola e institui?s auxiliares;
II - propor ao CEETEPS a extin? ou a cria? de cursos;
III - aprovar o Plano Plurianual de Gest?e o Plano Escolar; e
IV - apreciar os relat?s anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas.
§ 1º - O Conselho de Escola poder?er convocado pela Dire? para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-?rdinariamente, no m?mo, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente
ou pela maioria de seus membros.
Conselho de Escola da ETEC Rosa Perrone Scavone 2016-2017
Diretor, presidente nato - Cristiano Augusto de Oliveira
Um representante das diretorias de servi? rela?s institucionais - Roberto Carlos Zanardo
Um representante dos professores - Alex Paulo da Silva
Um representante dos servidores t?ico e administrativos - Rosemeire Santiago
Um representante dos pais de alunos - Vagner Costa da Silva
Um representante dos alunos - Igor Frare
Um representante das institui?s auxiliares – APM da ETEC - Leandro Felipe Carvalho
Comunidade Extraescolar
Representante de org?de classe - CREA - Mauricio Aronovich
Aluno Egresso atuante em sua ?a de forma? - Gabriel Caruso
Representante do Poder P?co Municipal - Deborah Oliveira
Representante de demais segmentos de interesse da escola - Anderson Wilker Sanfins

Denominação:

Gremio Estudantil

Descrição:

Estatuto do Gr?o Estudantil
O Gr?o Estudantil "Maria Antonieta Nardin Fran? uma institui? constitu? pelos alunos regularmente matriculados e frequentes na ETEC Rosa Perrone
Scavone, com sede no estabelecimento sito na R: Jo?dos Santos Rangel, nº 66 munic?o de Itatiba, Estado de S?Paulo, possuindo dura? ilimitada e regendose pelas normas do presente Estatuto.
Atribui?s do Gr?o Estudantil:
I - congregar o corpo discente e estimular a sua participa? nas atividades escolares, sociais e comunit?as;
II - defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da escola;
III - promover atividades culturais, esportivas, c?cas e de lazer para seus membros;
IV - cooperar com a Escola, buscando seu aprimoramento;
V - propugnar pelo aperfei?mento intelectual e f?co dos associados, atrav?das atividades associativas e escolares;
VI - realizar interc?io e colabora? com entidades cong?res;
VII - pugnar pela democracia, pela independ?ia e respeito ?iberdades fundamentais do homem, sem distin? de ra?cor, sexo, nacionalidade, convic?s pol?ca
ou religiosa;
VIII - representar os alunos nos f?s internos de delibera? da Escola.
ATA DE APURA?O
3 11 horas do dia 17/03/2016, na sala da Coordena? da ETEC Rosa Perrone Scavone, com a presen?dos presidentes das chapas: A? (Daniela Rezende de
Souza), Nova Dire? (Emanuelle Marin Bergamin) e Representa (Pedro Silva Teles), do Diretor da ETEC Cristiano Augusto de Oliveira, do Coordenador Pedag?
o Marcio Adriano Bredariol, da Coordenadora do Ensino M?o Edmeire Ferreira Corcelli e da Orientadora Educacional Maria Antonieta Nardin Fran? foi
realizada a apura? da Elei? do Gr?o Estudantil 2017. A chapa denominada “A?” obteve 173 votos, a chapa denominada “Nova Dire?” obteve 114 votos, a
chapa denominada “Representa” obteve 142 votos, Nulos 06 votos e Brancos 06 votos. Desta forma, a chapa “A?” atrav?da presidente Daniela Rezende de
Souza – 3ºD e Vice-presidente Giovani Sanfins Zuccon - 3ºC, iniciam os trabalhos no Gr?o Estudantil Maria Antonieta Nardin Fran?da ETEC Rosa Perrone
Scavone, a partir desta data.
Integrantes do Gr?o Estudantil Maria Antonieta Nardin Fran?
Presidente: Daniela Rezende de Souza - 3ºD
Vice-Presidente: Giovani Sanfins Zuccon - 3ºC
1ª Secretaria: Iara Fernanda - 1ºC
2ª Secretaria: Maria Eduarda Panachi - 3ºC
1ª Tesoureira: Isabella Rigolo - 3ºA
2ª Tesoureira: Yulia de Castro Kimerling - 3ºD
Diretora de Esportes: Rafaela de Siqueira Pisani - 1ºA
Diretor de Patrim?: Nath?a Duarte - 3ºB
Diretor Social: Thomas Gabriel Barbieri de Prado - 3ºD
Diretor Cultural: Henrique Claus Negrete - 3ºB
Diretor de Imprensa: Nath?a Mendes - 3ºC
Orador: Rafaela Moreira - 3ºC
1ª Suplente: Isabella Pereira Bocaletto - 3ºB
2ª Suplente: Natalia Oliveira - 3ºB
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Itatiba, 17 de mar?de 2017

MISSÃO

“Buscar novas formas de se organizar, considerando que os conteúdos disciplinares significam não só o acesso ao saber cultural, como também o entendimento da
sociedade da qual todo cidadão faz parte. Por isso, nossa missão é capacitar os indivíduos para viverem em um mundo tecnológico e informatizado, onde sua
cidadania será exercida com dignidade.”
VISÃO

A ETEC Rosa Perrone Scavone desenvolverá seu trabalho de forma criteriosa, assumindo padrões éticos no desenvolvimento do educando, trabalhando a prática,
estabelecendo diálogo com as indústrias locais, contribuindo para o fortalecimento dos valores familiares e para a formação de cidadãos íntegros que respeitam a
si mesmo e o outro, como agentes construtores de uma sociedade tecnológica mais democrática.
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Dados Geográficos da Cidade de Itatiba
Área
325 km2 representando 0,13% da área do Estado.
Área Urbana: 26,12 km2
Área Rural: 298,88 km2
Coordenadas Geográficas
Latitude: S23º 01' 0", Longitude: WGr.46º 50' 00"
Densidade Demográfica
- Bruta: 312,22 hab/km2
- Urbana: 3279,7 hab/km2
Altitude
Altitude média: 760,00m; altitude máxima de pontos do perímetro urbano: 785,00m.
Clima, Relevo e Vegetação
Clima temperado, com temperaturas oscilando entre 18ºC e 25ºC; a média anual é de 20,6ºC. Ventos - Sul e Leste.
O índice pluviométrico é de 1.400 ml/ano e a umidade relativa do ar é de 72,4%
O relevo é acidentado, formado principalmente pela Serra da Jurema, com solo massapé, em sua maioria.
A vegetação é de campo e abrange 2.590 ha. A área de reflorestamento é composta de basicamente eucalipto e abrange 2.860 ha.
Frota Total de veículos
75.518
Perímetro Urbano
112.783,601 m
Área Verde
Pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o índice deve ser de 12m2 de área verde/habitante. Em Itatiba, este índice é muito maior, sendo: Relativo à área total
do município: 4.108 m2/hab. e relativo à área urbana: 390 m2/hab.
Potamografia
Ribeirão Jacaré; Rio Atibaia, de onde é tirada água para o consumo público da cidade, através da estação de captação e bombas recalque; Córrego do Engenho
Seco e Pinhalzinho.

Características Sócio Demográficas da região
Itatiba
Região de Governo de Jundiaí
Região Administrativa de Campinas

http://www.imp.seade.gov.br/midi

território.JPG
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Importante observar que a “taxa geométrica de crescimento anual da população” na cidade de
Itatiba (1,73%) esta acima da região de governo (1,54%) e o dobro do Estado de São Paulo (0,84%).
Considera-se que a cidade esta em franco crescimento, com aumento contínuo da população.
grafico 1.JPG

Porém, verificamos tanto no município, quanto na região de governo e no Estado, uma
redução na população com menos de 15 anos, nos últimos 30 anos esse índice chegou a 40%, um dado
a ser analisado no futuro, já que temos cada vez menos jovens para as escolas e mercado de trabalho
e, consequentemente um aumento na população com mais de 60 anos.

grafico 2.JPG

vidas.JPG

Os índices Vitais e Saúde apresentam bons resultados, com destaque para baixa taxa de
mortalidade da população entre 15 e 34 anos, os outros valores estão na mesma faixa da região de
governo e do Estado.
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condições de vida.JPG

Nas condições de vida, verificamos que o município de Itatiba, conseguiu um crescimento entre
os anos de 2010 e 2012, no Índice Paulista de Responsabilidade Social, situa-se no Grupo 1 –
Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais. O Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, apresentou um crescimento nos últimos 20 anos, de
40%, de 0,55 em 1991 para 0,77 em 2010.
grafico 3.JPG

habitação.JPG

Com relação a Habitação e Infraestrutura Urbana (Coleta de Lixo, Abastecimento de Água e
Esgoto Sanitário) a cidade de Itatiba alcança quase 100% nos três itens analisados, no ano de 2010. A
educação apresenta baixo índice de analfabetismo, com grande queda nos últimos anos.
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grafico 4.JPG

A população de 18 a 24 anos com pelo menos o Ensino Médio Completo, chega a 56% da
população, um número em crescimento, que pode ser melhorado, considerando esse o público para o
Ensino Técnico.

grafico 5.JPG

emprego.JPG
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Com relação ao emprego, podemos analisar que na cidade de Itatiba a maior participação dos
empregos formais esta na área de serviços (38%) e na indústria (35%), reforçando que a ETEC tem
em seu portfólio cursos focados nesta área, podendo criar novos cursos para atender a essa demanda.
A média do rendimento na indústria esta próximo da média da região de governo e do estado e a
média do rendimento dos empregos dos serviços esta próximo da região de governo, porém bem
abaixo do Estado.
Empresas da região
Com relação às indústrias, observamos em Itatiba, grande número na área de Controle e
Processos Industriais (Produtos Metal, Fab. Máq. e Equipamentos, Reparação de máq. e
equipamentos, Materiais Elétricos, Metalurgia, etc), área de atuação da escola, porém, podemos
verificar um aumento no número de indústrias e serviços na área de alimentos, respectivamente 32 e
161. Observamos também um grande numero de empresas de Borracha e Plástico (27) e Produtos
Químicos (24), áreas que a escola pode começar a estudar para futuros cursos técnicos.
INDÚSTRIA

Produtos de Metal
Móveis
Fab. Máq. e Equipamentos
Têxteis
Alimentos
Borracha e Plástico
Fab. minerais não-metálicos
Reparação de máq. e equipamentos
Produtos Químicos
Materiais Elétricos
Produtos Diversos
Vestuário
Madeira
Veículos Automotores
Impressão e reprodução
Metalurgia
Informática e Eletrônicos
Celulose e papel
Tratamento de materiais
Couro e Calçados
Outros Equip. de Transporte
Distribuição de água
Eletricidade e Gás
Bebidas
Fumo
Extração minerais não-metálicos

61
47
45
35
32
27
26
25
24
15
15
15
14
12
9
9
9
6
6
3
2
2
1
1
1
1

2,15
1,66
1,59
1,24
1,13
0,95
0,92
0,88
0,85
0,53
0,53
0,53
0,49
0,42
0,32
0,32
0,32
0,21
0,21
0,11
0,07
0,07
0,04
0,04
0,04
0,04

SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Alimentos
Saúde Humana
Serviços de Escritório
Transporte Terrestre
Organizações associativas
Educação
Outros serviços pessoais

161
125
78
77
54
49

5,69
4,41
2,75
2,72
1,91
1,73

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
O Corpo Discente da ETec Rosa Perrone Scavone em 2017 1 semestre é composto de:
35,85% de mulheres e 64,14% de homens,
No Ensino Médio 40,92,% são do sexo feminino e 59,08% são do sexo masculino
No Ensino Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 40,75% são do sexo Feminino e 59,25% são do sexo masculino.
No Ensino Técnico 31,68% de alunos do sexo feminino e 68,31% de alunos do sexo masculino
70,58% dos alunos fazem Ensino Médio em Concomitância com o Ensino Técnico
sendo que 4,26% fazem Ensino Médio na ETEC e 66,31% fazem Ensino Médio na Rede Pública,

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

37/57

29/03/2018

Centro Paula Souza

29,41% dos alunos possuem Ensino Médio Completo.
84,30% dos alunos da ETEC são oriundos da Escola pública
24,79% estão na faixa etária dos 14 aos 16 anos
37,67% estão na faixa etária dos 17 aos 21 anos
115,17% estão na faixa etária dos 22 aos 26 anos
10,03% estão na faixa etária dos 27 aos 31 anos
5,24% estão na faixa etária dos 32 aos 36 anos
3,41% estão na faixa etária dos 37 aos 41 anos
3,61% estão superior a faixa etária dos 41 anos
0,43% dos alunos do Ensino Técnico concluíram o Ensino Médio no período entre 1986 a 1989
3,50% dos alunos do Ensino Técnico concluíram o Ensino Médio no período entre 1990 a 1999.
15,66% dos alunos do Ensino Técnico concluíram o Ensino Médio no período entre 2000 a 2010.
25,95% dos alunos do Ensino Técnico concluíram o Ensino Médio no período entre 2011 a 2016
% de alunos da cidade de origem
82,27% residem na cidade de Itatiba
06,89% residem na cidade de Morungaba
03,03% residem na cidade de Pinhalzinho
01,74% residem em diversas cidades da região
1,66% residem na cidade de Jundiaí
1,13% residem na cidade de Jarinu
0,15% residem fora do Estado de São Paulo
27,24% dos alunos matriculados no 1ºsemestre de 2017 declararam ser Afrodescendente

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Diminuir a menos de 20% a Evasão Escolar no Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Resultado:

Cumprida Parcialmente

Justificativa:

Em 2017 houve uma redução de 17,5% na taxa de evasão do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática em relação à 2016, porém passamos de
47,5% para 35% de evasão, restando ainda reduzir 15% para atingir a meta traçada.
Meta:

Melhorar em 50% a comunicação entre direção, professores, funcionários e alunos, através do uso do e-mail @etec e de sistemas interligados
com a agenda do Office 365

Resultado:

Meta Cumprida

Justificativa:

A ampliação nos recursos para comunicação com departamentos, professores e alunos proporcionou um aumento significativo na comunicação interna. Hoje
possuímos os seguintes recursos para comunicação: e-mail institucional, e-mail pessoal, mensagens pelo NSA, Murais de Recados, Grupos do aplicativo
WhatsApp, e também podemos citar como meio de comunicação para informações básicas, porém com menor alcance, as redes sociais.
Meta:

Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico

Resultado:

Cumprida Parcialmente

Justificativa:

Em 2017 conseguimos reduzir em 7,8% a quantidade de Progressões Parciais, número distante dos 20% almejados, porém, também em 2017, tivemos o aumento
em 22,5% no número de alunos que conseguiram eliminar as Progressões Parciais em relação à 2016.
2016 - 457 PPs
2017 - 421 PPs
Meta:

Diminuir em 20% a Evasão Escolar no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática

Resultado:

Cumprida Parcialmente

Justificativa:

Em 2017 reduzimos apenas 1% a evasão em relação à 2016. Apesar de ter reduzido os números ainda estão muito distantes do almejado, em 2018 realizaremos
novas ações para alcançar resultado mais efetivo.
Meta:

Diminuir a menos de 20% a Evasão Escolar no Curso Técnico em Eletrônica

Resultado:

Cumprida Parcialmente

Justificativa:

A taxa de evasão do Curso Técnico em Eletrônica reduziu de 65% para 55%, porém, muito distante dos 20% estipulados. Vamos continuar trabalhando em 2018
para alcançar os números almejados.
Meta:

Redução em 10% o Consumo de Água e Energia nos Prédios Escolares

Resultado:

Cumprida Integralmente para Água e Parcialmente para Energia
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Justificativa:

em 2016 foram consumidos 1.178 metros cúbicos de água, já em 2017 foram consumidos 985 metros cúbicos de água. Os números demonstram economia de
16,3% superando em 6,3% a meta traçada.
em 2016 foram consumidos 89.006 KW de energia, já em 2017 foram consumidos 82.116 KW de energia. Os números demonstram economia de 7,7%, apesar da
considerável redução no consumo de energia, restou economizar apenas mais 2,3% para cumprir a meta.

INDICADORES
Denominação:

ENEM

Análise:

Resultado Comparativo dos últimos anos no ENEM:
ENEM 2013
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Linguagens e Códigos
Matemática
Provas Objetiva
Redação

532,9
601,0
561,4
617,7
578,2
613,13

Posição
GERAL
em 5ª
Itatiba
Posição
Públicas
de 1ª
Itatiba
Pública de São Paulo
73ª
Entre as ETECS
37ª
Geral de São Paulo
637ª
Públicas do Brasil
171ª
GERAL do Brasil
1939ª

ENEM 2014
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Linguagens e Códigos
Matemática
Provas Objetiva
Redação
Posição GERAL em
Itatiba
Posição Públicas de
Itatiba
Pública de São Paulo
Entre as ETECS
Geral de São Paulo
Públicas do Brasil
GERAL do Brasil

Denominação:

555,53
620,12
580,37
589,04
586.26
637,58
5ª
1ª
42ª
34ª
563ª
60ª
1656ª

ENEM 2015
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Linguagens e Códigos
Matemática
Provas Objetiva
Redação
Posição GERAL em
Itatiba
Posição Públicas de
Itatiba
Pública de São Paulo
Entre as ETECS
Geral de São Paulo
Públicas do Brasil
GERAL do Brasil

542,53
627,55
570,23
552,01
572,96
630.87
5ª
1ª
143ª
60ª
807ª
129ª
2329ª

ENEM 2016
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Linguagens e Códigos
Matemática
Provas Objetiva
Redação
Posição GERAL em
Itatiba
Posição Públicas de
Itatiba
Pública de São Paulo
Entre as ETECS
Geral de São Paulo
Públicas do Brasil
GERAL do Brasil

543.74
603.89
588.96
596.28
583.21
615.94
5ª
1ª
50ª
43ª
656ª
99ª
1899ª

SARESP

Análise:

Comparativo Escolas de Itatiba
ESCOLA
ETEC Rosa Perrone
Scavone
Oscarlina de Araujo Oliveira
Manuel Euclides de Brito
Antonio Dutra
Ivony de Camargo Salles

Língua Portuguesa
327,4

Matemática
336,7

294,6
290,1
280,2
283,4

301,7
296,5
299,7
288,3

Comparativo dos Últimos 7 anos da ETEC Rosa Perrone Scavone

SARESP SARESP 2011
% de Alunos que Participaram SARESP
2011

SARESP SARESP 2012
% de Alunos que Participaram SARESP
2012

SARESP SARESP 2013
% de Alunos que Participaram SARESP
2013

SARESP SARESP 2014
% de Alunos que Participaram SARESP
2014

SARESP SARESP 2015
% de Alunos que Participaram SARESP

560,90
??

524,50
89,52

524,50
90,00

545,60
90,80

530,60
91,00
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2015

SARESP SARESP 2016

541,20
94,00

% de Alunos que Participaram SARESP
2016

SARESP SARESP 2017

514,20
96,30

% de Alunos que Participaram SARESP
2017

RESULTADO GERAL
A ETEC Rosa Perrone Scavone Conquistou:
- Melhor nota entre as Públicas de Itatiba;
- Acima da média das ETECs do Centro Paula Souza;
- Acima da média das escolas da Diretoria de Ensino de Jundiaí;

- Acima da média das escolas públicas do Estado de São Paulo;
A ETEC Rosa Perrone Scavone, em todas as edições do SARESP conquistou o primeiro lugar na cidade de Itatiba e médias acima do CPS, Região e Estado,
porém, na última edição 2017, mesmo continuando acima das médias, a nota caiu drásticamente, o que requer uma intervenção e aç~eo efetiva da equipe escolar
na busca por um melhor resultado já em 2018.
Denominação:

WEBSAI

Análise:

No WEBSAI, estamos com todas as médias do Desempenho Geral acima da região e acima do CPS, o que demonstra que estamos no caminho certo e
conquistando excelentes resultados.
O índice que nos alerta é o TCC, que apesar de vir de uma crescente, na última edição caiu 0,41 pontos percentuiais, segue comparativo:

Taxa de Concluinte por Curso

Taxa concluinte curso 2011
Taxa concluinte curso 2012
Taxa concluinte curso 2013
Taxa Concluinte Curso 2014
Taxa concluinte curso 2015
Taxa Concluinte Curso 2016
Taxa Concluinte Curso 2017

58,24%
53,81%
53,22%
50,00%

60,76
63,98
63,57

Denominação:

Aprovação em Vestibulares

Análise:

Panorama dos últimos 4 anos da ETEC Rosa Perrone Scavone – Aprovação em Universidades Públicas:

ano
Itatiba
2014
Itatiba
2015
Itatiba
2016
Itatiba
2017

ETEC

APROVAÇÕES

TOTAL

FATEC, USP,
UNICAMP e
UNESP

Rosa Perrone
Scavone

Fatec(3),Unesp(15),USP(7),Unicamp(12),UFSCar(5),UFF(1),
UEMG(2), UFU(2),UFPR(2),IFSM(1),Unifal(2),Unipampa(1),
UFRJ(1), UNB(1), UENF(1),UFJF(1),UTFPR(1),Unifesp(2)

59

37

Rosa Perrone
Scavone

Fatec (1); Unesp (9); Unicamp (6); USP (5); ITA (1); IME (1);
UENP (2); Unifesp (2); IFSP (4); UFRJ (1); Unifal (1); Unespar
(1); UFG (1);

35

21

Rosa Perrone
Scavone

Unesp (20), Unicamp (12), USP (4), Fatec (2), Unifal (1), UFRJ
(2), Unifesp (2), UFPR (1), UFMG (1), Unifei (1), UFG (1), UESC
(1), FEFU (1), UFAM (1), UFSCar (1)

51

38

Rosa Perrone
Scavone

Fatec (1), USP (5), Unicamp (6), Unesp (8).

20

20

Denominação:

Observatório Escolar
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Denominação:

BD CETEC

Análise:

A ETEC Rosa Perrone Scavone vem desde 2014 elaborando e executando ações efetivas visando a redução da retenção e da promoção parcial, e tem obtido
resultados excelentes em relação à retenção, como apresentado na tabela abaixo:
ANO
2014
2015
2016
2017

Promoção Parcial
298
245
267
202

Retidos
94
75
49
21

A tabela mostra que em relação à promoção parcial, tivemos evolução significativa em 2017 conquistando o menor número de pps desde 2014.
Em número de retidos, a ETEC Rosa Perrone Scavone conseguiu reduzir consideravelmente os núemros em relação aos anos anteriores, saindo de 94 em 2014
para apenas 21 em 2017.
Os números muito nos orgulham, porém, buscamos melhorar ainda mais em 2018.

PONTOS FORTES

No início de 2018, em atividade realizada pelos professores e funcionários da escola durante a reunião pedagógica, foi realizada a Análise SWOT de nossa
Unidade Escolar. A Análise SWOT consiste numa teoria baseada na premissa de que os fatores internos, ou seja, aqueles que a escola tem controle podem ser
classificados como pontos fortes ou fraquezas. Já os fatores externos à organização, ou aqueles em que a escola não possui o controle, podem ser denominados
como ameaças ou oportunidades.
Após a análise do Arranjo sócio produtivo, a equipe chegou à seguinte conclusão:
Foram elencados os seguintes pontos fortes:
- Ambiente harmonioso de trabalho, com respeito entre professores, funcionários e alunos;
- Regras de convivência cumprida por todos;
- Conquistas de prêmios em feiras, eventos e olimpíadas;
- Organização e limpeza;
- Boa comunicação entre direção, coordenação, professores, funcionários e alunos;
- Salas de aula e laboratórios equipados;
- Corpo docente comprometido e qualificado;
- Reconhecimento da sociedade;
- Capacitações oferecida aos professores;
- Equipe gestora competente, aberta a sugestões e sempre muito próxima do corpo docente;
- Discentes comprometidos e participativos;
- Estabilidade para professores e funcionários;

análise evidencia como pontos fortes da escola: organização e limpeza, as equipes que formam o coletivo da ETEC são atuantes e participativas, boa organização
no ambiente de diretoria acadêmica, a unidade escolar tem proposta de desenvolver competências baseando-se em projetos e incentiva a participação da
comunidade escolar nos eventos e feiras tecnológicas, a escola apresenta resultados significativos no desenvolvimento de projetos com inovação tecnológica. O
destaque fica para o trabalho de inclusão social com projetos premiados a nível nacional promovendo benefícios aos cidadãos locais e regionais.
A análise e leitura do SAI – Sistema de Avaliação Institucional, nos permite verificar, também, o grande crescimento da satisfação dos professores, funcionários e
alunos com relação a infraestrutura da escola, organização dos ambientes, laboratórios equipados, corpo docente qualificado, cursos de qualidade e equipe gestora
comprometida, itens que comprovam a Análise SWOT e o Observatório Escolar.
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A ETEC "Rosa Perrone Scavone" é reconhecida pela comunidade escolar por sua busca pelo talento humano em relação ao desenvolvimento de suas habilidades e
competências, portanto, consideram-se relevantes os aspectos de integração de pessoas, garantindo uma gestão mais participativa e envolvedora da comunidade
escolar. Para garantir o diálogo frutífero entre os membros do corpo discente, docente e funcionários, a gestão inclui em seus projetos capacitações específicas
para toda a
comunidade em questão, a fim de melhorar os aspectos profissionais e pedagógicos da escola.
O corpo docente de nossa unidade é extremamente qualificado e comprometido com as transformações sociais propostas pela escola. A preocupação com os
aspectos sociais de nossa cidade e região torna-se, também, ponto relevante para nossa escola, pois há um grande envolvimento da Direção, Coordenação
Pedagógica e Coordenação de Curso, bem como dos docentes e pessoal administrativo, para que ações sociais sejam realizadas em nossa unidade escolar,
envolvendo o corpo discente e a comunidade em si.
SITUAÇÕES-PROBLEMA

Após a análise dos resultados obtidos pela ETEC em 2017 e do Arranjo sócio produtivo da região, em atividade realizada pelos professores e funcionários da
escola, durante reunião pedagógica, utilizando a "Análise Swot", foram identificados os pontos fracos da escola, que entendemos como situação problema:
- Atividade de reforço e recuperação fora do horário de aula;
- Falta de espaço físico;
- Desenvolvimento de projetos interdisciplinares;
- Falta de espaço para atender os alunos;
- Treinamento para atender alunos de Inclusão;
- Falta de professor substituto;
- Quadra poliesportiva descoberta;
- Terceirização da limpeza – diminuição na quantidade de funcionários;
Desempenho Escolar: neste item as questões observadas pelos alunos referem-se a ações e projetos para prevenção e diminuição das faltas escolares e também um
programa específico para redução das taxas de reprovação. O programa de redução da evasão já está em funcionamento desde 2014, com bons resultados no final
do ano, principalmente no Ensino Médio, porém, não houve evolução significativa nos anos subsequentes (2015/2016/2017). O objetivo é melhorar os índices em
2018. Quanto a redução das faltas escolares, a coordenação ampliou a sistemática de entrar em contato com alunos que estão com faltas sequenciais, chamar os
alunos para conversar e analisar as causa de evasão, abandono ou faltas sucessivas, porém, em quase sua totalidade são motivos principalmente de ordem pessoal,
familiar e de trabalho, muito difícil de reversão pela escola. Novamente apontado pelos alunos à falta de atividades de reforço e recuperação fora do horário
normal de aula, mais isto já está sendo aos poucos implementado pela direção, utilizando-se da carga de 30% de HAE do professor implantada em 2016 e do
projeto Biblioteca Ativa.
O nível de satisfação dos alunos encontra-se na média geral acima de 76,0%, entendemos que podemos melhorar esse índice, apesar das diferenças entre as
necessidades e expectativas dos alunos do Ensino Médio e Técnico.
Gestão Escolar: neste item a avaliação dos alunos foi bastante positiva em todos os quesitos, com média acima de 93%. Os funcionários, professores, pais e
direção descrevem como uma escola democrática, todos são informados dos principais acontecimentos ou eventos, tem um Conselho Escolar democrático e
atuante, a gestão escolar é participativa e o diretor é um líder capaz de coordenar e levar adiante as ações prioritárias da escola.
Gestão pedagógica – neste item a média superou 82%, foi questionado pelos alunos o apoio individualizado a cada aluno, essa prática, no Ensino Médio com
classes de 40 alunos fica comprometida, além do grande conteúdo a ser ministrado.
Ambiente Educativo – neste item as repostas dos alunos estão acima de 90%, informando que os conflitos que surgem no ambiente escolar são resolvidos com
base no diálogo e na negociação, as regras de convivências, são claras e divulgadas a todos, os alunos são tratados com respeito entre os professores e
funcionários e os alunos colaboram para preservar e melhorar a aparência e o patrimônio da escola. O nível de satisfação dos alunos, professores, funcionários e
direção estão acima de 92%, o que caracteriza uma unanimidade no ambiente educativo, a escola, apesar da falta de espaço físico, é organizada, limpa, tem regras
claras, respeitada por todos e oferece um ambiente acolhedor e participativo.
Com o crescimento gradual de nossa escola, o espaço físico tornou-se comprometido e, portanto, é necessário a cada início de ano letivo um replanejamento que
contemple de maneira eficiente as necessidades pedagógicas dos alunos e mantenha a qualidade do processo ensinoaprendizagem.
A evasão escolar continua sendo um desafio para a escola, para explicar a permanência das porcentagens elevadas, proporcionou os seguintes indicadores:
problemas de saúde do aluno ou de familiares próximos, mudança de cidade e ou de emprego, horário de trabalho em turnos, bolsas no Prouni, garantindo seu
ingresso na universidade e a defasagem de conteúdo programático, que gera um grande déficit impossibilitando ao aluno ter os prérequisitos necessários ao seu
sucesso acadêmico.
PRIORIDADES

1. Ampliar a participação em Olimpíadas, Eventos, Feiras, Competições através de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos do Ensino Técnico e do
ETIM, o que buscamos atender duas situações problema: a interdisciplinaridade e a relação Escola/Empresa. A interdisciplinaridade também é elencada pelos
alunos, na avaliação WEBSAI, no qual citam, à falta de desenvolvimento de projetos interdisciplinares, essa é uma prática ainda difícil de ser realizada,
principalmente no Ensino Médio, com muita resistência dos professores. No Ensino Técnico e Integrado essa prática é comum. Também foi questionado pelos
alunos o apoio individualizado a cada aluno, essa prática, no Ensino Médio com classes de 40 alunos fica comprometida, além do grande conteúdo a ser
ministrado.
2. Cobertura da Quadra: nas reformas realizadas nos últimos anos, a escola, conquistou o laudo AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), cozinha para
oferta da merenda escolar e sanou problemas como goteiras em dias de chuva, reestruturação na parte elétrica, hidráulica e pintura, porém, possui um prédio
bastante antigo que em alguns ambientes necessita de melhoras nas condições para estudo/aprendizagem. Foi realizado também a reforma da quadra poliesportiva
que era bastante solicitada pelos alunos, porém, ficou faltando a cobertura da quadra que será priorizado pela direção, através da busca de recursos.
3. Reduzir a evasão nos cursos técnicos do período noturno, principalmente nos cursos de Eletrônica e Administração EAD, por terem sido enquadrados no nível
BLOQUEADO I.
4. Proporcionar um ambiente educativo favorável para o desenvolvimento do ensino/aprendizagem nos discentes do Ensino Médio, ETIM e Cursos Técnicos,
promovendo um grau de satisfação cada vez maior, nos professores, funcionários e alunos para que tenham prazer e orgulho de fazer parte da ETEC Rosa Perrone
Scavone.
5. Continuar equipando o laboratório de Ciências e Metrologia, e também os demais laboratórios dos diversos cursos, para que os professores e alunos tenham um
ambiente cada vez mais completo e atualizado para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no Plano de Curso.
OBJETIVOS
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OBJETIVO GERAL:
A escola, como sociedade, favorece o aprendizado através da troca cultural, estimulado pela grande diversidade social que compõe a ETEC.
Hoje, é necessário que a escola, em sua atuação diária, se destaque por uma grade curricular que possibilite a aquisição do conhecimento, mas
que também, valorize a formação de um sujeito participativo e autônomo, empenhado na construção de valores essenciais à sua inserção social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Atender aos alunos, professores e funcionários em todas as suas
solicitações, procurando assim, melhorar o grau de satisfação e proporcionar um ambiente favorável ao ensino/aprendizagem.
- Reduzir a evasão, principalmente nos cursos técnicos e aumentar as taxas de concluintes em todos os cursos.
- Promover a participação do Ensino Médio, ETIM e Ensino Técnico em eventos, feiras, congressos, competições, olimpíadas, etc, buscando o
envolvimento dos professores e alunos nas mais diversas competições do estado e do país.
- Buscar patrocínios nas indústrias e comércio local, assim como, o auxílio da APM para custear o transporte, hospedagem e alimentação de
alunos e professores que irão participar dos eventos.

- Equipar o Laboratório de Ciências e Metrologia, através da compra de equipamentos e materiais, ampliando a utilização pelos alunos.
METAS
Meta:

Melhorar em 50% a comunicação entre direção, professores, funcionários e alunos, através do uso do e-mail @etec e de sistemas interligados
com a agenda do Office 365

Duração:

1 Ano

Descrição:

Essa meta tem por objetivo criar um Servidor de Acesso na ETEC, no prazo de cinco anos, ter cadastrado todos os alunos, professores e funcionários com login e
senha para uso dos computadores, acesso a Internet, Wireless e impressoras. Melhorar em 50% a comunicação entre direção, professores, funcionários e alunos,
através do uso do e-mail @etec e de sistemas interligados com a agenda do Office 365.
Meta:

Aumentar em pelo menos 5 pontos a média da Escola no SARESP

Duração:

1 Ano

Descrição:

Realizar ações efetivas junto aos alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio e ETIM, visando aumentar em pelo menos 5 pontos a média da escola no SARESP
(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo).

SARESP

SARESP SARESP 2011
% de Alunos que Participaram SARESP
2011

SARESP SARESP 2012
% de Alunos que Participaram SARESP
2012

SARESP SARESP 2013
% de Alunos que Participaram SARESP
2013

SARESP SARESP 2014
% de Alunos que Participaram SARESP
2014

SARESP SARESP 2015
% de Alunos que Participaram SARESP
2015

SARESP SARESP 2016
% de Alunos que Participaram SARESP
2016

SARESP SARESP 2017
% de Alunos que Participaram SARESP
2017

560,90
??

524,50
89,52

524,50
90,00

545,60
90,80

530,60
91,00

541,20
94,00

514,20
96,30
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Meta:

Ampliar até o final de 2018 para pelo menos 65% a Taxa de Concluinte por Curso

Duração:

1 Ano

Descrição:

Ampliar a quantidade de alunos concluintes em relação à quantidade de ingressantes da ETEC Rosa Perrone Scavone de Itatiba para pelo menos 65% até o finaos
de 2018.
Taxa de Concluinte por Curso
Taxa concluinte curso 2011
Taxa concluinte curso 2012
Taxa concluinte curso 2013
Taxa Concluinte Curso 2014
Taxa concluinte curso 2015
Taxa Concluinte Curso 2016
Taxa Concluinte Curso 2017

58,24%
53,81%
53,22%
50,00%
60,76%

63,98%
63,57%

Meta:

Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico

Duração:

2 Anos

Descrição:

Segundo o Banco de Dados, no 2o semestre de 2017 a ETEC apresentou os seguintes números das Progressões Parcias:
- Automação Industrial: 2016 - 13 alunos com PP / 2017 15 alunos com PP
- Eletromecânica: 2016 - 23 alunos com PP / 2017 - 20 alunos com PP
- Eletrônica: 2016 - 14 alunos com PP / 2017 - 11 alunos com PP
- Mecânica: 2016 - 5 alunos com PP / 2017 - 9 alunos com PP
- Adminstração: 2016 - 3 alunos com PP / 2017 - 7 alunos com PP
- Logística: 2016 - 4 alunos com PP / 2017 4 alunos com PP
- Recursos Humanos: 2016 - 2 alunos com PP / 2017 - 18 alunos com PP
- Informática: 2016 - 3 alunos com PP / 2017 - 8 alunos com PP
- Manutenção e Suporte em Informática: 2016 - 5 alunos com PP / 2017 - 2 alunos com PP
- Informática - ETIM: 2016 - 24 alunos com PP / 2017 - 16 alunos com PP
- Ensino Médio: 2016 - 76 alunos com PP / 2017 - 92 alunos com PP
Observamos que os cursos do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios e Informação e Comunicação, são os que apresentam menores taxas de alunos com PP. Os
curso de Eletromecânica e Automação Industrial apresentam um número considerével de Progressões, devido as dificuldades dos alunos nas disciplinas de exatas.
Porém, o Ensino Médio e ETIM concentram os maiores números de progressões.
Essa meta tem como objetivo trabalhar junto aos docentes novas metodologias de ensino e avaliação, buscando a redução no número de progressões parcias,
principalmente do Ensino Médio e ETIM.
Serão trabalhados também grupos de reforço, com o monitoramento dos alunos veteranos para os alunos novatos, considerando o grande número de PP nas
primeiras séries.
Meta:

Reduzir para menos de 10% a evasão no ETIM Informática

Duração:

2 Anos

Descrição:

Realizar ações efetivas para redução da evasão em pelo menos 10% no curso técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, visando além da redução na
evasão, a conclusão das turmas com quantidade de alunos satisfatória, evitando Bloqueio de Turmas e possibilitando a autorização para solicitação de divisão de
turmas, principalmente nos módulos finais.
Atualmente (03/2018) a evasão encontra-se em 11,7%
106 alunos de 120 possíveis
Meta:

Reduzir em pelo menos 10% a evasão nos Cursos Técnicos modulares

Duração:

2 Anos

Descrição:

Realizar ações efetivas para redução da evasão em pelo menos 10% nos cursos técnicos modulares, sobretudo, nos que possuem maiores índices de evasão,
visando além da evasão, a conclusão das turmas com quantidade de alunos satisfatória, evitando Bloqueio de Turmas e possibilitando a autorização para
solicitação de divisão de turmas, principalmente nos módulos finais.
Meta:

Diminuir para menos de 10% a Evasão Escolar no Curso Técnico em Eletrônica

Duração:

2 Anos

Descrição:

Reduzir em pelo menos 20% a evasão no Curso Técnico em Eletrônica da ETEC Rosa Perrone Scavone de Itatiba. Atualmente os totais de alunos são:
1º módulo - 40 alunos
3º módulo - 21 alunos
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Os números atuais (03/2018) representam uma evasão de 23,75%, estamos trabalhando para que em Julho de 2019 a porcentagem de evasão esteja menor do que
10%.

PROJETOS 2018
Projeto:

Vem Dançar Comigo

Responsável(eis):

Prof. Esp. Maria Carolina Bredariol Pacífico

Data de Início:

02/05/2017

Data Final:

28/12/2018

Descrição:

RESUMO
A dança como processo educacional contribui para o aprimoramento de habilidades básicas, de padrões fundamentais do movimento no
desenvolvimento de potencialidades humanas e sua relação com o mundo, favorecendo a criatividade, além da construção do conhecimento.
Objetivo Geral: Desenvolver junto às alunas da ETEC o autoconhecimento, o autocontrole emocional e físico, respeito pelo próprio corpo e pelos
limites individuais e do outro, trabalho em grupo, responsabilidade que venham a contribuir com suas necessidades de ensino e aprendizagem no
Ensino Médio, bem como, em suas atividades sociais.
Procedimentos metodológicos: Os exercícios são trabalhados a cada aula numa abrangência corporal completa, o que leva a quem pratica a
executar os passos facilmente percebendo os benefícios que a dança pode lhe proporcionar. A dança vai sendo desenvolvida com
harmonia, elegância, fortalecendo a autoconfiança de quem a pratica. Além disso, desenvolve o respeito pelo próprio corpo e os seus limites e
também dos limites de cada aluna.
Público participante e temas que serão trabalhados:
Participantes
Alunas da ETEC Rosa Perrone Scavone. A idade mínima para quem participa é de 16 anos; sem limites acima dessa idade, com limite máximo de
10 alunas na turma.
Temas abordados:
Técnica, ritmo e interpretação. Aprenderá também sobre folclores árabes como: suas roupas, ritmos e movimentos específicos e a dissociar
partes do seu corpo, aprendendo a se comunicar com ele; bem como Ritmos Árabes, movimentos com véu, bastão, taças.
INTRODUÇÃO
O projeto visa estabelecer as seguintes metas:
Estabelecer um contato com o próprio corpo, desenvolvendo a consciência corporal.
Exercitar a sensibilidade motora e musical.
Desenvolver a concentração e a disciplina.
Trabalhar questões relacionadas à feminilidade e sexualidade.
Favorecer o autoconhecimento ao exercitar a discriminação e expressão de sensações, sentimentos e pensamentos.
Atribuir significados às partes do corpo.
Possibilitar a construção de uma autoimagem positiva.
Favorecer a autoconfiança e a assertividade.
Criar um canal de socialização a partir de vivências coletivas que estabelecem vínculos afetivos.
Ensinar uma forma de expressão artística que abre canais para a manifestação de conteúdos emocionais que dificilmente se traduzem por
meio de palavras.
Promover valorização e cuidado com o próprio corpo, o que favorece um aumento da autoestima.
Trabalhar diversos aspectos físicos, tais como: condicionamento, flexibilidade, postura, agilidade, bem-estar e coordenação motora.
Resgatar uma forma de conexão com a espiritualidade.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto se justifica pela necessidade de conscientizar que a dança como componente extracurricular não pretende formar dançarinos,
pretende oferecer às alunas uma relação mais afetiva e intimista com a possibilidade de aprender e expressar-se criativamente através do
movimento, além de desenvolver a dedicação, a curiosidade e a responsabilidade não somente na atividade extracurricular, bem como, nos
demais componentes curriculares do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado com o Técnico. Além de que, a professora aprende ensinando.
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
(CORA CORALINA)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Desenvolvimento pedagógico das alunas em relação ao estudo; pois trabalha a dedicação, curiosidade, responsabilidade.

OBJETIVOS Gerais: O objetivo da dança do ventre na Escola é levar a aluna a ser capaz de:
·

Melhorar por meio da correção a postura;

·

Melhorar a coordenação motora corporal (lateralidade);

·

Desenvolver a criatividade;

·

Demonstrar seus conhecimentos por meio de movimentos com mãos e braços,

·

Estimular integração de um grupo,

·

Apreender a cultura árabe-egípcia envolvida na dança;

·

Desenvolver a formação de sinapses, a consciência de ritmos e da musicalidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Exercícios de Alongamento;
Exercícios de Deslocamento;
Exercícios para coordenação motora;
Exercícios de desenvolvimento e treinamento da audição;
Exercícios de desenvoltura;
Exercícios voltados à postura corporal.
CRONOGRAMA
Início previsto para o mês de Maio de 2017; Até Dezembro de 2018
AVALIAÇÃO/ ANÁLISE DE DADOS
A avaliação é contínua, corrigindo as alunas em seus movimentos e postura adequada na aula.

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS
DIB, Marcia. Música árabe: expressividade e sutileza. São Paulo: Edições BibliASPA, 2010.
KAHA, Luciaurea. História da Dança do Ventre – O Ventre e o Corpo no Tempo. [Livro da Série Metaforma e Movimento – Geometria Corporal
Expressiva na Dança Oriental – Volume I]. São Paulo: Clube dos Autores, 2011, 2ª edição.
NESRINE, De Repente a Dança: Desmistificando o improviso na Dança do Ventre.
http://materiais.centraldancadoventre.com.br/ebook-improviso
SOLER, Luis. Origens árabes no folclore do sertão nordestino. Florianópolis:
Editora da UFSC, 1995.
SUHEIL, GLOSSÁRIO DA DANÇA DO VENTRE. A nomenclatura técnica para esta arte milenar. Disponível em:
http://www.suheil.com.br/index.php/pasta/62/
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do
meio ambiente. São Paulo: Difel, 1980.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas.
São Paulo: Companhia das Letras: Círculo do Livro, 1989.
Metas associadas:
-> Diminuir em 20% a Evasão Escolar no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática
-> Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico

Projeto:

Grupo de Teatro (Teatro na Escola)

Responsável(eis):

Ângela Minutti, Taís Lima Pereira, Thomaz Fonseca, Sâmia Cristina Araújo Souza

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

29/06/2018

Descrição:

Justificativa:
Ao voltar os olhares e atenção para as diferentes manifestações da arte, percebe-se que o teatro vem servindo a milhares de anos como alimento para o
intelecto humano, ampliando a visão que temos do mundo a nossa volta.
O teatro, como arte é estruturado por três partes: artistas, produção e público, formando uma só unidade, um corpo indivisível. Quando trabalhamos neste
espaço teatral, viajamos para um mundo de novos conhecimentos e prazeres, ao mesmo tempo em que nos faz desenvolver a análise, o questionamento, a
curiosidade e o prazer de entender as coisas de uma forma mais profunda e sistêmica, pois, segundo Neves e Santigo (2010, p. 10), afirma que:
“ (...) a possível “completude” da arte teatral está no fato de ela se manifestar em todas as demais artes e também, por sua vez de as demais artes estarem
presentes no teatro. Ou seja, a música, a dança, a literatura (texto) e as artes plásticas (o cenário) compõem a estrutura teatral (...)”
Diante deste cenário, pode-se afirmar que o teatro é o instrumento que resgata o homem de um estado de comodismo cultural, fazendo-o mergulhar em águas
mais profundas, tornando sua aventura mais complexa, profunda, inovadora e excitante.
Tudo muda. Seus pensamentos, sua percepção e sua cognição extrapolam a mesmice e, portanto, o aluno responderá melhor às exigências do seu meio social
ao agregar potencialidades relacionadas à valores sociais, educacionais e ao bem-estar coletivo.
Portanto, a ETEC Rosa Perrone Scavone, ao formar o seu grupo de teatro, torna-se um espaço promissor para desenvolver as competências e as habilidades
que envolvem a comunicação, expressão e desinibição, tão importantes para o sucesso de seus formandos no mercado de trabalho que a cada dia se torna
mais competidor e seleciona profissionais completos que possam suprir seus quadros de funcionários.
O projeto é importante, pois oferece a todos os alunos a oportunidade de crescer como cidadãos autônomos e criativos. Diante de todos os benefícios
oferecidos, podemos afirmar que o aluno terá em seu futuro, maior desenvoltura nas ações executadas em seu cotidiano, um olhar mais crítico sobre as mais
diversas situações que se apresentam em seu contexto e, certamente terá capacidade de inserir-se ao seu ambiente de atuação com maior segurança e
desenvoltura.
A interdisciplinaridade é chave-mestra deste aprendizado, pois ao adquirir as competências, habilidades e valores inerentes ao seu desenvolvimento
pedagógico e social, o aluno será capaz de transportá-los para a prática do cotidiano e, assim, a escola terá atingido seu objetivo que é formar alunos
preparados para contextualizar, enfrentar e solucionar quaisquer situações problemas que lhes forem apresentadas.
Objetivos:
Objetivo Geral:
Desenvolver competências nas diferentes áreas das relações interpessoais, ampliando, assim, a ação formadora social e intelectual dos educandos,
favorecendo as relações harmônicas com a comunidade na qual a escola está inserida.
Objetivos específicos:
Construir um grupo de teatro no qual sejam trabalhados conhecimentos diversos, de forma interdisciplinar, que promovam o desenvolvimento dos alunos
nas habilidades e conhecimentos que a sala de aula nem sempre consegue desenvolver.
Saber apresentar-se em público;
Ser capaz de criticar e ser criticado;
Resolver de problemas;
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Fortalecer o autoconhecimento e as relações inter e intrapessoais;
Melhorar a inteligência emocional e ser capaz de lidar com o improviso;
Fazer uso da expressão corporal, da impostação de voz e do espaço,
Buscar as intersecções com as outras disciplinas;
Produzir apresentações artísticas com base nas artes cênicas.
No Coletivo:
Apresentar a escola como um espaço acolhedor e de desenvolvimento do discente, visando uma escola fomentadora da criatividade individual e coletiva.
Ter disposição para o debate, a compreensão, a compaixão, a solidariedade, a boa vontade, a resistência à opressão e exploração, a cooperação, a
mobilização e luta coletiva e o trabalho comunitário.
Perceber problemas e compreende-los à luz das várias áreas do conhecimento; da interpretação das diversas formas de linguagem e de expressão e das
experiências vividas pessoalmente.
Orientar-se sempre por princípios éticos e praticar a cidadania ativa no seu cotidiano, reconhecendo-se como responsável pelos seus atos e omissões.
No meio de Trabalho:
Conhecer as regras básicas de convivência social, segundo os princípios da liberdade, igualdade, justiça e equidade e as legislações que as normatizam.
Reconhecer e ser capaz de prever situações que representem riscos ou desrespeito à integridade física, mental, moral e social dos cidadãos e de
selecionar procedimentos para evitá-los.
Trabalhar em equipe e cooperativamente, respeitando e valorizando a autonomia, a contribuição e adversidade de cada um e estimulando no grupo
ações responsáveis e solidárias.
Público–Alvo: Alunos do Ensino Médio, Médio Integrado ao Técnico e Técnico.
Metodologia:
A formação do grupo de teatro da ETEC Rosa Perrone Scavone será feita através de convite a todos os alunos da unidade escolar, uma vez que o projeto será
aberto a todos os interessados que tenham disponibilidade para participar das atividades oferecidas.
Após a formação do grupo, serão oferecidas
semanalmente, no período da tarde, oficinas, atividades que trabalhem as técnicas teatrais. Tais atividades serão aplicadas por um profissional de teatro sob a
orientação e a coordenação dos professores responsáveis pelo projeto.
Conforme anteriormente exposto, em consonância ao processo de desenvolvimento dos alunos, pretende-se, como produto final do presente projeto, produzir
uma peça teatral a ser apresentada a toda a comunidade escolar. A organização da apresentação, a seleção do texto teatral e sua produção serão feitos pelo
grupo de teatro, de forma democrática e participativa sob a direção do profissional de teatro e a supervisão dos professores responsáveis. Espera-se que a
formação desse grupo teatral seja também uma oportunidade de trabalhar a autonomia dos alunos-participantes, portanto, pretende-se que todas as decisões e
ações sejam tomadas pelo grupo, construindo possibilidades reais de desenvolver habilidades como a comunicação, o trabalho em equipe, capacidade de
criticar e ser criticado, resolução de problemas, conhecimento inter e intrapessoal, expressão corporal, uso de voz, do espaço, além de ampliar o repertório na
área das humanidades e buscar as intersecções com as outras disciplinas.

Cronograma:
Fevereiro: abertura das inscrições para participação.
Março, Abril, Maio e Junho: desenvolvimento de atividades e saraus.
Agosto, Setembro e Outubro: montagem de apresentações.
Novembro e dezembro: apresentações.

Resultados:
A elaboração deste projeto surge d o trabalho desenvolvido no ano de 2016 na ETEC Rosa Perrone Scavone sob a coordenação dos professores Ângela
Minuti, Sâmia Sousa, Taís Lima Pereira e Thomaz Fonseca e a organização e direção do ex-aluno, com experiência em atuação, Paulo Ricardo, no formato
aqui redigido que resultou nas apresentações da peça Farsa da Boa Preguiça, uma adaptação do texto de Ariano Suassuna, nos dias 9 de Outubro no teatro
Ralino Zamboto, na cidade de Itatiba- SP e 4 de Dezembro de 2016, no Fioravante Frare, em Morungaba.

O trabalho desenvolvido teve início no mês de fevereiro com a escolha do texto teatral previamente citado, da divulgação do projeto e das inscrições para a
participação dos alunos. No mês de maio, foram realizadas as audições a fim de formar o grupo de teatro e na semana subsequente, iniciaram-se as oficinas
semanais de preparação dos alunos para a atuação, tais encontros aconteceram às terças-feiras, no auditório da ETEC, com duração de três horas e tinta
minutos. O trabalho desenvolvido nas oficinas versou sobre a preparação do corpo, uso da voz, do espaço, técnicas de atuação. No mesmo período, formulouse a adaptação do texto a ser apresentado.
Em julho, o elenco da peça foi definido e iniciou-se o processo de leitura coletiva da peça para então organizar os ensaios, que ocorreram semanalmente com
duração de sete horas semanais, nas terças e nas sextas feiras até o mês de novembro.
Em junho de 2017, a equipe será renovada, iniciando novo grupo, novo texto que dará forma à nova peça teatral.
Referências:
NEVES, Libéria Rodrigues e SANTIAGO, Ana Lydia B. O uso dos Jogos Teatrais na Educação: Possibilidades diante do fracasso escolar. 2ª edição. Campinas,
SP: Papirus, 2009.
Metas associadas:
-> Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico
-> Diminuir em 20% a Evasão Escolar no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática

Projeto:

Abrindo as Portas para o Futuro

Responsável(eis):

Alex Paulo da Silva, Leandro Felipe Carvalho, Roberto Carlos Zanardo, José Carlos Ordine, Edmeire Ferreira Corcelli, Marcio Adriano Bredariol e
Cristiano Augusto de Oliveira

Data de Início:

15/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG.
·

Aumentar em 10% a Taxa de Concluintes (TCC).

B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG:
Pontos Fortes:
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

47/57

29/03/2018

Centro Paula Souza

Comprometimento da Direção e Equipe Escolar com um processo de melhoria contínua da U.E.;
Salas de Aula, Laboratórios e Oficinas bem equipados contribuindo para um melhor desempenho Pedagógico e prático.
Participação em Feiras Científicas
Clube de Robótica.
Pontos Fracos:
Evasão dos alunos do Ensino Técnico;
Capacidade de utilização máxima (espaço físico), impedindo o crescimento da ETEC.
Dificuldade de participação em Capacitações pelos Docentes;
Falta de funcionários administrativos em alguns setores.
C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
1. Desenvolver o hábito da pesquisa, como forma de estudo e enriquecimento dos conteúdos estudados.
2. Desenvolver responsabilidades pessoais com os trabalhos das disciplinas envolvidas, buscando uma maior concentração nas a vidades, organização e
planejamento dos conteúdos.
3. Trabalhar na escola, de forma transdisciplinar.
4. Mostrar ao aluno que o que está aprendendo é aplicável e que vai somar à sua formação técnica.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)
Quando aprendemos um pouco mais sobre eletrônica e computação, é comum encontrarmos problemas do dia a dia e pensarmos: “com um pouquinho de
programação e alguns componentes eletrônicos, eu poderia resolver isso”.
An gamente, a inacessibilidade a placas de circuito e controladores tornava esse desejo algo bastante distante para a maioria das pessoas, mas hoje é possível
criar um número pra camente inﬁnito de projetos diferentes u lizando Arduino de forma muito mais simples. Projetos prontos estão disponíveis aos montes na
internet e basta seguir o passo a passo para realizá-los. Mas a parte realmente interessante de fazê-los é ter a possibilidade de customizá-los de acordo com sua
necessidade, adicionando todos as caracterís cas com um pouco de programação e hardware.
Por isso, é necessário que o aluno tenha um conhecimento prévio, que será conquistado com as aulas teóricas e prá cas das diferentes disciplinas e com
orientação dos professores. A interdisciplinaridade será importante para que o projeto que seguira desde a montagem das placas, escolha dos componentes
eletrônicos, até o direcionamento da confecção do seu projeto pessoal para u lização do que o aluno construiu ao longo de todo curso.
Portanto, quando mostramos ao aluno que o que ele aprende na teoria ele executa na prá ca e como resultado ele tem um protó po que ele construiu desde a
placa baseada em Arduino até o produto ﬁnal que será apresentado em uma Feira Cien ﬁca, aberta à comunidade, nas dependências da Etec. Estaremos
ressigniﬁcando os cursos técnicos.

E. METODOLOGIA(S)
Explanação do plano de curso de Eletrônica para que o aluno compreenda a abrangência de suas possibilidades dentro do mercado de trabalho em nossa
região.
Trabalhar a Interdisciplinaridade envolvendo Tecnologia em CNC2, Montagem de Circuitos Eletrônicos, Sistema Micro processados e Programação Aplicada.
Es mular o aluno a aplicar as competências e habilidades desenvolvidas em seu projeto de TCC, ampliando esses anseios alcançados para sua vida proﬁssional.

ATIVIDADES PERÍODOS2

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
Apresentação do plano de curso de Eletrônica

Fevereiro

Proposta da Interdisciplinaridade

Março

Desenvolvimento do Projeto

Durante o ano le vo

Fechamento do Projeto (avaliação)

Dezembro

Metas associadas:
-> Ampliar até o final de 2018 para pelo menos 65% a Taxa de Concluinte por Curso
-> Reduzir em pelo menos 10% a evasão nos Cursos Técnicos modulares
-> Reduzir para menos de 10% a evasão no ETIM Informática

Projeto:

PROJETO GASTRONÔMICO – uma experiência empreendedora e interdisciplinar no curso Técnico em Administração da ETEC Rosa
Perrone Scavone

Responsável(eis):

Pedro Sergio Machado, Maria Antonieta NArdin França, Carlos Alberto Rossetto, José Carlos Ordine e Cristiano Augusto de Oliveira.

Data de Início:

15/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:

RESUMO
O evento se justifica por construir saberes mediante o intercâmbio de experiências entre alunos, professores e profissionais da área, abrindo
caminhos para o crescimento individual, por meio de trabalho centrado no desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos futuros Técnicos
em Administração. O objetivo é despertar o interesse de estudantes do Ensino Médio pelo curso Técnico em Administração e contribuir com o
fortalecimento da ETEC a partir da apresentação de uma instituição técnica como sinônima de ensino de qualidade. Dentre os resultados
esperados tem-se: o aperfeiçoamento profissional aos participantes mediante a oportunidade de acesso a novos conhecimentos da área de
gestão, destacando-se, o empreendedorismo e o estímulo a interação e a criatividade dos alunos.
Palavras-chave: Administração; Empreendedorismo; Gastronomia.
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INTRODUÇÃO
O Projeto Gastronômico partiu da temática de “proporcionar aos alunos o prazer de estar envolvido numa situação prática e experimental da área
de gestão”, com a finalidade de abrir uma porta para a construção de um perfil profissional significativo aos alunos integrantes do curso Técnico
em Administração, passando a coordenar todo o evento.
O evento se justifica por construir saberes mediante: o intercâmbio de experiências entre os alunos, professores e comunidade; o valorizar a
cultura empreendedora entre os participantes, proporcionando breve conhecimento sobre o segmento gastronômico; o contato do aluno com
temas de relevância na área do empreendedorismo por meio da participação do corpo docente e de palestrantes; o despertar interesse dos
alunos do Ensino Médio pelo curso Técnico em Administração; o fortalecimento do nome da ETEC Rosa Perrone Scavone a partir da
apresentação de uma instituição de ensino técnico de qualidade.
Objetivo
O intuito do trabalho é discutir, socializar e construir saberes mediante o intercâmbio de experiências entre os estudantes do curso Técnico em
Administração, além de estimular a interação, a criatividade e o interesse pelo empreendedorismo e suas diversas competências teóricas e
práticas necessárias para gerir o evento no dia da sua realização.
Metodologia
Esse trabalho teve como universo de estudo os alunos do 1º módulo do curso Técnico em Administração nos anos de 2015 e 2016, em que o
professor Pedro Sérgio Machado, responsável pelo componente curricular Gestão de Pessoas, desencadeou a proposta do evento em questão –
Projeto Gastronômico -.
As informações contidas no trabalho foram obtidas por meio de levantamento de dados apresentados em relatórios subsidiados à direção, nos
últimos 4 semestres (período de 2015 e 2016). Por meio dos dados registrados fora possível determinar as etapas desenvolvidas anterior ao
evento:
·

dividir a sala de aula em grupos com 7 ou 8 alunos.

·

oferecer liberdade de cada grupo escolher o seu prato gastronômico (regional ou internacional).

·

planejar e desenvolver o Canvas;

·

apresentar um breve plano de negócios do evento (restaurante ou foodtruck),

·

pesquisar referências bibliográficas sobre os tipos de pratos abordados (regionais ou internacionais)

·

capacitar o capital humano para: a fabricação do prato em série; a organização e limpeza do ambiente cozinha, manutenção dos padrões de saúde; o servir o
cliente; o manter a limpeza e organização das mesas para recepcioná-los;

·

levantarcapital financeiro: para a aquisição de recursos e/ou insumos necessários para a realização do evento;

·

comprar: cotação com três até cinco fornecedores para adquirir: embalagens; talheres; pratos; copos; toalhas; guardanapos; ingredientes para a consumação
do prato; uniforme para trabalhar no dia (padronização para identificar a função de cada integrante do grupo no ambiente;

·

marketing: desenvolver pesquisa para identificar o público alvo; levantar técnicas de abordagem, atração e fidelização do cliente; buscar informações sobre o
design do ambiente; planejar e elaborar o “Cardápio”, para apresentação do prato à degustação; elaboração do questionário de pesquisa sobre a avaliação dos
participantes no evento (pós-venda);

·

contabilizar custos: elaboração de planilhas de custos.

·

logística: trabalhar o contexto de parcerias mediante o período de compra, guarda dos recursos materiais e de distribuição dos recursos de acordo com a
demanda; identificar quantidades a serem encaminhadas a cozinha para a realização dos pratos: ingredientes, embalagens, copos, talheres, guardanapos;
procedimentos de armazenagem; controle da entrega do prato a mesa certa; limpeza e organização da mesa para a recepção de novos clientes (MACHADO,
2015-2016)

O tempo médio para a conclusão dessas etapas são em média de 2 meses e meio, com a participação de todos os participantes da escola, dentre
elas: professores, administrativo e pedagógico, familiares e comunidade.
Resultados Esperados
Dentre os resultados esperados tem-se: a aprendizagem obtida pelos alunos participantes do evento, dentre elas: aprender a aprender valorizar o
serviço; a planejar a estrutura do restaurante/foodtruck para atender e satisfazer o cliente; aprender a lidar com as dificuldades apresentadas ao
longo do evento; e, a relevância do relacionamento entre aluno e cliente.
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E A INTERDISCIPLINARIDADE
A Educação Técnicaocorre mediante a prática do conhecimento, onde a integração de saberes permite articular a vida da escola com a vida da
comunidade. Tal, educação equaciona-se às ações práticas do aluno, ao seu caráter interdisciplinar, objetivando:a difusão do conhecimento e a
formação de profissionais técnicos aptos a atender a demanda do mercado; suscitar e sustentar o desenvolvimento dos processos integradores e
a apropriação de conhecimentos como produtores cognitivos; estabelecer ligações entre a teoria e a prática (LENOIR, apud FAZENDA, 1998,
p.50).
A escola deve valorizar o conhecimento e a forma de pensar do aluno, fazendo com que o mesmo se sinta como sujeito do mundo, digno de
respeito e capaz de atuar de maneira significativa sobre o mesmo. (PERNANBUCO apud PONTUSCHKA, 2002, p. 24)
O curso Técnico em Administração permite desenvolver um processo permanente de tarefas criativas e dinâmicas de aprendizagem que
outorgam aos mesmos viver com os pés no presente, mas com olhos voltados para um futuro que se pode vislumbrar. (PERNANBUCO apud
PONTUSCHKA, 2002, p. 31)
“A escola é um espaço privilegiado para o estímulo a habilidades como criatividade, capacidade de organização e planejamento,
responsabilidade, liderança, visão de futuro, interesse por inovação e persistência.” (SALIM e SILVA, 2010, p. 34)
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A adoção do empreendedorismo oferece aos alunos a oportunidade de conhecimento de casos práticos da vida empresarial, do mundo real e
ressalta a exigência da interdisciplinaridade para a obtenção do sucesso no mundo dos negócios.
O empreendedorismo permite ao aluno compreender as peculiaridades, franquezas e armadilhas do capitalismo, além da conscientização da
importância da ética, da responsabilidade social e honestidade para o atingimento do sucesso empresarial.
ATITUDES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS EMPREENDEDORAS
O professor Pedro Sérgio Machado por ser um profissional do mercado e preocupado com a formação de seus discentes se encontra em
constante busca para apresentar alternativas novas e diferenciadas para o seu trabalho pedagógico, sua ousadia é um dos seus principais
atributos que permite ser comprometido com um trabalho de qualidade, tal postura contagia alunos e consequentemente colegas de trabalho. Sua
posição incita os alunos a perguntar e duvidar, ele ama a pesquisa e induz de maneira positiva os mesmos a buscarem respostas para seus
questionamentos.
Como professor privilegia todas as atividades que venham a desenvolver o pensamento reflexivo, ou seja, o conhecimento deve ser trabalhado
partindo do autoconhecimento, disseminando tranquilidade e segurança nos alunos. Expõe ideias por meio de sentimento, provocando uma
sintonia mais imediata. A inovação é sua ousadia maior. Auxilia na organização das emoções, contribui para a organização de conhecimentos
mais próximos da vida.
O seu Projeto Gastronômico demonstra o quão preocupado se encontra para inserir no mercado de trabalho profissional aptos a exercer a função
de Técnicos em Administração.
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO EVENTO GASTRÔNICO DO CURSO TÉCNICO NOS ÚLTIMOS 2 ANOS
O planejamento do Projeto Gastronômico ocorre durante o 1º módulo do Técnico em Administração, sendo inserido no desenvolvimento de
competências e habilidades do componente curricular Gestão de Pessoas.
A realização do projeto é planejada para o último mês letivo do semestre, assim o aluno passa por um período de aquisição de conhecimentos
técnicos referente ao planejamento e a organização empresarial, marketing, custos, finanças, logística e gestão de pessoas.
No dia do evento cada grupo fica com uma sala de aula, tendo a responsabilidade de tirar carteiras e cadeiras do ambiente, prepará-lo para a
realização do prato, adequar as mesas e cadeiras para receber os clientes.
A sala de aula é dividida em três áreas: recepção, a área da refeição e a cozinha. Na recepção, tem-se a recepcionista que é responsável pelo
design da entrada e por receber os clientes, o garçom irá direcioná-los ao ambiente interno à uma mesa, entregar o cardápio informando o prato
de entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida, esse local apresenta design típico do prato escolhido pelo grupo (regional ou internacional),
e, por fim, a cozinha, essa possui o chefe da cozinha que traça as etapas para manipular cada etapa do processo de execução do prato de
entrada, principal e sobremesa, o ambiente é composto de microondas, forno elétrico e em alguns casos fogão de duas bocas, e demais
utensílios de cozinha, os ingredientes de cada prato, pratos, talheres, copos, guardanapos e a bebida que acompanha o prato regional ou
internacional.
O evento é um exemplo prático do empreendimento, seja ele um restaurante/foodtruck, em que os alunos, se pautam em criatividade, desde o
layout, a decoração, música ambiente da localidade, uso de data show para expor imagens características da região do prato, como por exemplo,
o Risoto de Milão.
Grande preocupação tem-se com os resíduos gerados com o Evento Gastronômico, os alunos realizam todo um estudo no ambiente escolar e
identificam quais os melhores pontos para se instalar cestos de recolhimento de materiais recicláveis, resultantes desse empreendimento
temporário.
A coleta seletiva conta com o apoio efetivo de alunos, professores, coordenadores, administrativo e pedagógico, bem como, de pais e
responsáveis e demais participantes da comunidade que participe do acontecimento.
Durante o Evento dois profissionais da área de eventos do município são convidados para avaliarem: a recepção, a acomodação, a cozinha, a
decoração, o serviço de mesa e os quesitos de higiene. A avaliação permite identificar os pontos fortes e fracos de cada grupo de aluno, e, assim,
minimizar tais impactos no semestre seguinte, com a nova turma de administração.
Após o Evento, o lixo orgânico, conhecido como lixo úmido, composto por restos de alimentos é descartado e levado para os aterros sanitários ou
para locais onde se realizam a fabricação de adubos orgânicos, mediante a compostagem.
Os materiais recicláveis separados em: plástico, papel e metais são encaminhados para a indústria que transforma o lixo reciclável em outros
produtos, como: vassouras, chinelos, artesanato, entre tantos outros.
A coleta seletiva torna-se fator primordial para a melhoria da comunidade em que a escola se encontra inserida, pelo fato de que primeiramente
ela conscientiza a diminuição da poluição de solos e rios, e, segundo, por encaminhar esse recurso para cooperativas em que muitas pessoas
trabalham com a coleta de lixo, garantindo renda para a família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Gastronômico foca estimular a participação de todos os alunos do primeiro módulo do Curso Técnico em Administração, bem como,
proporcionar particularidades essenciais ao empreendedorismo: planejar o percurso do projeto; saber lidar internamente com seus defeitos e
falhas; acreditar que tudo pode ser aprimorado; ter comando das habilidades sociais; apresentar espírito de liderança; ser auto motivador; ser
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autoconfiante; ser persistente; amar o que está fazendo; desejar o conhecimento, mediante experiência prática; conhecer sabores da gastronomia
regional e internacional.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CRUZ, A.B. Feira Gastronômica Gastronomia: do tradicional às novas tecnologias Instituição/Unidade: Faculdade Ruy Barbosa / Rio Vermelho
Curso de Gastronomia – Graduação Tecnológica. Disponível em: http://favip.edu.br/arquivos/Feiragastronomica.pdf. Acesso em: abril, 2017
FAZENDA, I.C.A. (org.). Didática e Interdisciplinaridade. 13ª edição. Campinas, SP: Papirus, 1998 – Coleção Práxis
PONTUSCHKA, N.N. (org.) Ousadia no diálogo: interdisciplinaridade na escola pública.4ª Ed. São Paulo: Edições Loyola,2002.
SALIM, C.S.; SILVA, N.C. Introdução ao Empreendedorismo: despertando a atitude empreendedora. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010
Metas associadas:
-> Reduzir em pelo menos 10% a evasão nos Cursos Técnicos modulares

Projeto:

(ANP) Roteiros Didáticos para Área da Saúde: Diga não ao consumo de drogas!

Responsável(eis):

Maria Antonieta Nardin França, Prof. Renato Paladino e Grêmio Estudantil

Data de Início:

01/05/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:

Objetivo da Ação Educativa:

Reconhecer os diferentes tipos de drogas.
Conhecer meios de prevenir-se do uso de drogas lícitas e ilícitas.
Conscientizar os alunos quanto aos malefícios causados pelo uso de drogas.
Alertar, através de campanhas realizadas em conjunto com o Grêmio Estudantil, sobre os perigos do envolvimento com tráfico de drogas que
ocorre nos arredores da ETEC e o difícil caminho da reabilitação.

Introdução: Consumo de drogas entre os adolescentes do Ensino Médio e ETIM

A preocupação com o consumo de drogas entre os adolescentes, o tráfico existente na porta da ETEC, preocupa a comunidade, pois cada vez
mais os traficantes ousam se aproximar dos alunos e oferecer as diferentes drogas nas entradas e saídas dos períodos de funcionamento da
escola.
Sabe-se que o consumo de drogas distorce a realidade e produz uma falsa sensação de bem-estar, provocando danos, muitas vezes
irrecuperáveis.
A Organização Mundial de Saúde descreve as drogas como os produtos químicos que são capazes de:
– Produzir alterações no equilíbrio do organismo ao serem introduzidas por diversas vias, como inalação, ingestão, injeção, etc.
– Provocar no indivíduo dependência física, psíquica, ou ambas;
– Conduzir o organismo à tolerância aos efeitos que produz;
– Levar à crises de abstinência, quando deixam de ser consumidas.
O que percebemos, quando o assunto é drogas, que o consumo entre eles se dá, muitas vezes por pressão dos colegas, por curiosidade ou por
momentos de depressão e angustia pelos quais estão passando, devido a incompreensão da família ou preocupações relacionadas com o seu
papel na sociedade.
Quando o problema do adolescente tem fundo psicológico e ou condições socioeconômicas precárias, gerando solidão, desemprego e violência
no lar, eles se tornam presas fáceis dos traficantes e o aliciamento acontece rapidamente.
O início da caminhada ao mundo das drogas ilícitas começa com o álcool, cigarro e, então, as demais drogas. Muitos jovens acreditam que o
consumo do álcool faça parte da sua transição para o mundo dos adultos e facilite sua interação social, pois os torna mais ousados e destemidos.
Como eles estão buscando o seu lugar e como eles se encaixam na sociedade da qual fazem parte, eles acabam se expondo quase que a vida
toda a situações que os aproxima cada vez mais do mundo das drogas.
A decisão de usar ou não as drogas depende:
Do que está acontecendo nas suas vidas;
Quais suas crenças e valores,
Comportamento de risco, por exemplo: uso do álcool e outras drogas por membros da comunidade escolar, membros da família e colegas;
Influências da mídia e da internet;
O acesso facilitado e a disponibilidade de adquirir drogas, bebidas, etc;
Como educadores mais atentos, percebe-se que os períodos mais vulneráveis às drogas ocorrem em momentos de transição, isto é, início ou
término de relacionamentos, transição do E. Fundamental para o E. Médio, envolvimento em grupos sociais, etc.
É impossível prever quem fara o uso de drogas, entre tantos estudantes que compõe o universo da ETEC, mas nota-se que os riscos aumentam
entre aqueles com problemas nas relações familiares, com os colegas e consigo mesmo. Portanto, oferecer um ambiente estável e acolhedor,
diminui o risco do uso de drogas entre os adolescentes. É necessária a orientação e monitorização de um adulto consciente de seu papel de
mediador entre as diferentes ações que iram conferir ao aluno a certeza da segurança do ambiente que frequentam.
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Problematização inicial

Nossa ETEC está localizada próxima a outra Escola Estadual, o que a torna um alvo desejável para os traficantes da cidade. Eles se colocam em
posição estratégica para abordarem os alunos de ambas as escolas e oferecerem todos os tipos de drogas, desde a maconha ao crack.
A curiosidade e a necessidade de autoafirmação, próprias dos adolescentes, beneficia este comércio, que preocupa a comunidade escolar e os
pais e apesar dos esforços empreendidos pela direção da escola junto a PM é insuficiente para parar ao venda ilegal dos entorpecentes.
Para tentar coibir a compra e uso das drogas, a orientação educacional e professores se uniram para em uma ação conjunta identificar nos
adolescentes:
Alterações no comportamento social;
Mudanças de humor;
Alienação;
Mudanças Físicas;
Declínio da aprendizagem, entre outros.

A partir da observação, a Orientação Educacional, faz o levantamento dos alunos com suspeita de consumo de drogas, procurando uma forma de
abordagem que não cause constrangimento, irritação e consequentemente, a negação do problema.
Conversar com o aluno e oferecer ajuda;
Informar os pais sobre a mudança de comportamento do(a) filho(a);
Contatar a ação social da Prefeitura Municipal para o encaminhamento dos adolescentes para terapia e suporte familiar;
Palestras para os pais quanto ao enfrentamento da problemática com drogas na família.

Para propor uma ação educativa, solicitamos uma reunião com o Grêmio estudantil e representantes de classe para levantarmos algumas
questões de interesse dos alunos e estudarmos a melhor abordagem para iniciarmos uma ação efetiva de combate às drogas em nossa unidade
escolar.
De acordo com os alunos, as ações deveriam começar por:
·

Debates envolvendo a divulgação de informações sobre os danos, dependência e abuso das drogas, nas aulas de Filosofia, garantindo
que a informação chegue ao aluno de maneira mais assertiva.

·

Divulgação sobre os tratamentos terapêuticos existentes, grupos de apoio, consultas e direcionamento dos casos para os profissionais
da saúde responsáveis dentro do município.

·

Promover, junto com o professor de Educação Física, campanhas que abordem os benefícios dos exercícios e jogos para uma vida
saudável,

·

Filmes educativos, cujos temas sejam significativos para a abertura de debates e conscientização dos adolescentes quanto as
consequências físicas, emocionais e sócias advindas com o uso das drogas.

Como organizar a atividade prática

1ªAula

Para que a atividade prática aconteça, o professor, primeiramente, fará a introdução sobre as drogas e suas consequências na sociedade,
fazendo uso de notícias vinculadas na mídia falada e escrita, possibilitando aos alunos uma reflexão sobre o aumento da violência familiar com o
uso de drogas lícitas ou ilícitas. Após esse diálogo lançar uma pergunta, por ex., Por que, apesar de tantas campanhas, o uso de drogas
permanece, principalmente entre os adolescentes?
Para ajudá-los na percepção da problemática realizar a seguinte dinâmica:
Cartões informativos com cores diferentes contendo perguntas (vermelho) e respostas (azul), lembrando que o número de respostas deve ser
igual ao número de perguntas. Esses cartões serão distribuídos aleatoriamente para as duplas ou trios formados. Um único cartão deverá ser
distribuído para todos os alunos, com uma pergunta que exija resposta individual.
Durante alguns minutos, o professor poderá colocar uma música ide fundo, enquanto os alunos são convidados a circular pela sala lendo os
cartões uns dos outros, tentando combinar as perguntas com as respostas de maneira correta.
Após o término do tempo, ou da música, o professor convidará as duplas contendo a pergunta e respostas, casadas, a apresentar o resultado
para a classe. E o professor vai complementando as informações.
Sugestão de perguntas para os cartões deverão englobar as questões levantadas pelos alunos.
1 - O que são drogas?
Resposta - São substâncias utilizadas pelo homem para produzir alteração do seu humor, da sua mente e das suas sensações.
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2 – O que faz com que as alterações psicológicas provocadas pelas drogas sejam mais ou menos intensas?
Resposta - As alterações psicológicas variam de acordo com o tipo e a quantidade de droga e as características de quem as utilizam.
3 – Quais os tipos de drogas?
Resposta - Há dois tipos de drogas: as lícitas (álcool, tabaco e alguns medicamentos) e as ilícitas (maconha, cocaína, LSD, crack, anfetaminas,
etc.).
4 - Quais os três grupos em que podem ser classificadas as drogas?
Respostas - Estimulantes, Depressoras e Perturbadoras (alucinógenas).
5 – O que é dependência química?
Resposta – É quando a pessoa apresenta uma série de sintomas e perda do controle do uso de uma determinada substância psicoativa.
6 – Como pode ser identificada uma possível situação de uso de drogas?
Resposta – Quando são observadas alterações no cotidiano pessoal; queda do rendimento no trabalho, estudo, higiene pessoal; desinteresse por
convívio social; mudanças de comportamento; ocorrência de pequenos delitos como furtos de objetos.
7 – Que características individuais podem dificultar o envolvimento com drogas?
Resposta – Habilidades em resolver problemas, vínculos positivos com pessoas, autoestima desenvolvida, pais presentes que estabelecem
limites, bom desempenho na escola, respeito às leis, informações corretas sobre as drogas.
8 – Que situações são desencadeadas pelo uso de drogas?
Resposta – Furto, roubo, sequestro, violência doméstica.
9 – Por que as pessoas ainda consomem drogas se há tanta divulgação de que fazem mal?
Resposta – Há vários motivos, dependendo da pessoa: curiosidade, para esquecer problemas, frustrações ou insatisfação, insegurança e busca
de prazer. O uso pode comprometer gravemente a vida da pessoa.
10 – Que fatores levam ao risco de uso ou abuso de drogas?
Resposta – A falta de informação, uma saúde deficiente, insatisfação com a própria vida, personalidade vulnerável e acesso fácil às drogas.
11 – O que significa Prevenção às Drogas?
Resposta – Define-se como prevenção às drogas: medidas que informam as pessoas sobre as questões relacionadas com o seu uso; ações que
impeça o seu uso e recuperação de usuários com reintegração ao meio social.
12 – O que eu posso fazer para ajudar a diminuir o tráfico perto de minha escola?
Resposta: Comunicar à direção se perceber movimento estranho nos arredores da escola, para que a escola possa comunicar-se com a polícia
militar.
13 – Que atitude o jovem pode ter para prevenir-se do uso indevido de drogas?
Resposta – Resposta pessoal.

2ª Aula

Após a dinâmica, para a aula seguinte, o professor proporá alguns filmes dentro do tema. Os alunos escolherão um deles para assistirem juntos
no auditório da ETEC, numa sessão especial de cinema conduzido pelo Grêmio Estudantil e, assim, estarão preparados para a aula seguinte,
quando, após o agendamento de um laboratório, será solicitado ao aluno que realize uma pesquisa sobre com funciona o vício e o que leva ao
desenvolvimento do vício pelo organismo humano? Os alunos deverão fazer as seguintes anotações para debate posterior:
Que exemplos de drogas são utilizados mais frequentemente pelas pessoas?
Além do vício em drogas que outro tipo de vício pode ser desenvolvido?
O que ocorre no cérebro durante o vício?
O que caracteriza um vício?

3ª Aula

Para finalizar, a terceira aula será reservada para os alunos pesquisarem, no Youtube, campanhas antidrogas já realizadas, para terem ideias
para compor uma campanha da ETEC, que será divulgada pelo grêmio estudantil em todos os períodos de funcionamento da escola.
Exemplos
https://www.youtube.com/watch?v=J6hc39T6pEw
https://www.youtube.com/watch?v=ZghytD9zhu8
https://www.youtube.com/watch?v=i_121GW5wUQ

Possibilidades de Avaliação
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A primeira atividade, a dos cartões, pode ser avaliada, observando a formação de conceitos dos estudantes e analisando seus questionamentos e
intervenções, através do diálogo, será possível perceber se houve apropriação dos conteúdos. As respostas para as questões propostas e a
realização das atividades permitirá que o professor avalie o grau de compreensão sobre o tema estudado. A resposta da pesquisa, após o filme,
mostrarão as percepções do aluno quanto ao hábito saudável de vida, dando ao professor a possibilidade de identificar, mais apuradamente, os
perfis seus alunos acerca da compreensão sobre o que são drogas e como elas prejudicam a saúde de uma pessoa. A discussão e o debate
sobre o cotidiano do adolescente e como as drogas invadem o convívio social, a visualização de campanhas já realizadas fornecerão aos alunos
materiais necessários para o desenvolvimento de uma campanha de combate às drogas, divulgada pelos alunos na escola, que beneficiará toda a
comunidade escolar, além da integração do Grêmio Escolar ao trabalho de conscientização e solidariedade.

Apresentação dos Resultados

Os alunos deverão mostrar-se aptos e perceptivos quanto aos perigos que envolvem o uso das drogas lícitas e ilícitas e, ainda, críticos e
reflexivos em suas argumentações;
Desenvolvimento e elaboração de uma campanha educativa ao combate às drogas, apresentada em toda escola e divulgada no Facebook da
Escola.

Referencias Bibliográficas:

http://cuidadossaude.com/2010/02/consumo-de-drogas-na-adolescencia/#ixzz4dDx0IckA

http://oglobo.globo.com/sociedade/uso-de-drogas-aumenta-entre-os-adolescentes-no-pais-19996988

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600009

http://www.vidasemdrogas.org/adolecencia.html

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2055

https://psicologiacomportamental.net/2010/03/03/apoio-a-campanha-parceria-contra-as-drogas/
Metas associadas:
->
->
->
->

Melhorar em 50% a comunicação entre direção, professores, funcionários e alunos, através do uso do e-mail @etec e de sistemas interligados com a agenda do Office 365
Reduzir para menos de 10% a evasão no ETIM Informática
Ampliar até o final de 2018 para pelo menos 65% a Taxa de Concluinte por Curso
Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Projeto Interdisciplinar: Minha escola, Minha casa

Responsável(eis):

Maria Antonieta Nardin França

Data de Início:

17/07/2017

Data Final:

25/12/2020

Descrição:

Reflexão Temática:

“Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões que
interferem na minha vida.” (Herbert de Souza).

Justificativa:
Para que a escola seja um ambiente acolhedor e produtivo, precisa ser bem cuidada por parte daqueles que diariamente integram a comunidade escolar, para
tanto é necessário trabalhar para conscientizar a todos da importância de criar um ambiente voltado à sustentabilidade ambiental.
Em uma Comunidade Sustentável as pessoas cuidam das relações que estabelecem uns com os outros e com a natureza. Aprende, pensa e age para
construir o seu presente e o futuro com criatividade, liberdade e respeito às diferenças.
Ser ecologicamente sustentável significa apostar num desenvolvimento que não desrespeite o planeta no presente e satisfaça as necessidades humanas sem
comprometer o futuro da Terra e das próximas gerações. Parece complicado, mas pode ser posto em prática com ações simples, como não desperdiçar água,
cultivar áreas verdes e preferir produtos recicláveis.
Sabe-se que, em pequena escala, tais procedimentos não revertem os danos causados ao meio ambiente, porém têm grande impacto na rotina escolar.
"Temos consciência de que as iniciativas da escola são fundamentais para promover a conscientização dos alunos, os futuros cidadãos que tomarão conta do
planeta", afirma Neide Nogueira, coordenadora do programa de Educação Ambiental do Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária (Cedac),
em São Paulo.
Com este Projeto queremos realizar ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre a escola e a
comunidade, e contribuir assim para um dia-a-dia participativo, democrático, animado e saudável.
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Constituição Federal de 1988, Art. 225.

Questionamentos necessários para implantação do projeto:
Como a escola lida com os recursos naturais, o descarte de resíduos e a manutenção de áreas verdes ou livres de construção?
Quanto ao uso da energia elétrica, sua utilização, distribuição de luz natural, os períodos e locais em que a energia artificial fica ligada, as luminárias
usadas e a sobrecarga de tomadas?
Quanto ao consumo médio de água na escola?
E a limpeza nas salas, laboratórios e pátios?
Desperdício de alimentos?
Utilização da coleta seletiva?
Eu me respeito e respeito meu colega, professores e funcionários?
Objetivo Geral:
Desenvolver, acompanhar e assumir a Educação Ambiental na escola de forma permanente e envolver a comunidade escolar e o entorno onde vivemos
para pensar nas soluções para os problemas atuais e na construção de um futuro desejado por todos.
Objetivos específicos:
Combater o desperdício e conscientizar que consumir de forma consciente são bons caminhos para a preservação da natureza.
·

Formar uma comunidade sustentável, onde as pessoas cuidam das relações que estabelecem com os outros, com a natureza e com os lugares onde
vivem.

·

Aprender, pensar e agir para construir o seu presente e seu futuro com criatividade, liberdade e respeito às diferenças.

·

Criar e fortalecer espaços de debate na escola sobre os problemas sociais e ambientais

·

da comunidade e perceber como eles se relacionam com o mundo.

·

Descobrir e incentivar uma nova geração que se empenhe em contribuir para a solução dos problemas sociais e ambientais.

·

Reconhecer as responsabilidades individuais e coletivas a esse tema, planejar ações que contribuam para transformações de qualidade de vida na
escola e na comunidade e propiciar mudanças no lugar, no país e também no mundo.

Metas ou Ações:
Energia - Incentivar a todos, com conversas e avisos perto de interruptores, a desligar as lâmpadas quando houver luz natural e desligar ventiladores e
Datashow quando as salas estiverem vazias.
Água – Avisar a coordenação sobre vazamentos e torneiras que não fecham direito. Ficar com torneiras abertas somente o necessário para a higiene.
Resíduos – Observar e utilizar a coleta seletiva. Evitar o desperdício de comida e promover o uso e o descarte corretos dos produtos de limpeza.
Biodiversidade - Investir na limpeza do ambiente, não jogar nada no chão permitindo-se conviver em um ambiente agradável.
Cidadania - Trabalhar em sala de aula temas relevantes e contextualizados que promovam a cidadania e a conscientização dos alunos quanto
a importância de sua participação na construção de uma comunidade sustentável.
Valores - Atuar para erradicar o racismo e outros tipos de preconceitos; e contribuir para um processo de reconhecimento da diversidade cultural.
Cronograma:

Este projeto terá compromisso permanente nesta ETEC, sendo que a partir de 2017 e anos subsequentes faremos a recontextualização e a reavaliação do
Projeto.

Conteúdos didáticos sugeridos:
Levantamento da demanda dos recursos naturais que entram na escola (água, energia, materiais e alimentos), dos resíduos e da situação estrutural do
edifício (instalações elétricas e hidráulicas).
Envolvimento na questão ambiental, com construção de novas práticas e valores e a realização de interferências na paisagem.
Desenvolvimento de habilidades que contemplem a preocupação ambiental nos âmbitos de energia, água, resíduos e biodiversidade.
Avaliação:
Retomar os objetivos do projeto a cada semestre, recordando o que a escola espera alcançar, e questionar se eles foram atingidos, total ou parcialmente.
Avaliar, também, o envolvimento dos alunos, se todos estão interessados na questão ambiental e se eles mudaram as atitudes cotidianas em relação ao
desperdício e ao consumo.

Referências:
http://revistaescola.abril.com.br/meio-ambiente/

2. Palestra Semana Paulo Freire: a) sobre DSTs, Gravidez Precoce e Métodos contraceptivos. b) Importância das Leguminosas na Alimentação da População.
(Programa UNESCO). C) Sexualidade, Drogas e Adolescência.

3. Visita Técnica a um Posto de Saúde do SUS, no 2º Semestre, para conhecer in loco o teste de tipo sanguíneo, dentro do conteúdo de Genética.
Metas associadas:
-> Redução em 10% o Consumo de Água e Energia nos Prédios Escolares

Projeto:

Motivando a Participação dos alunos nas Olimpíadas, SARESP e ENEM

Responsável(eis):

Maria Antonieta Nardin França, Edmeire Ferreira Corcelli e Marcio Adriano Bredariol
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Data de Início:

15/02/2018

Data Final:

31/12/2019

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO
ETEC Rosa Perrone Scavone – Unidade 100
MUNICÍPIO: Itatiba
Professor (a) Responsável: Maria Antonieta Nardin França
Título do Projeto: Motivando a Participação dos alunos nas Olimpíadas, SARESP e ENEM

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG.
·

Aumentar em 10% a participação nas Olimpíadas para o ano de 2018.

·

Aumentar em 10% o Resultado do SARESP e ENEM para o ano de 2018.

B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG:
Pontos Fortes:
Comprometimento da Direção e Equipe Escolar com um processo de melhoria contínua da U.E.;
Integração da unidade Escolar com a Comunidade, através de feiras, olimpíadas e Campanhas;
Salas de Aula e Laboratórios bem equipados contribuindo para um melhor desempenho Pedagógico.
Pontos Fracos:
Dificuldade de alguns alunos classificados, em participar das etapas subsequentes das Olimpíadas.
Capacidade de utilização máxima (espaço físico), dificultando aplicações de simulados durante o período noturno.
Falta de funcionários administrativos em alguns setores.

C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
1.

Incentivar a participação dos alunos nas diferentes Olimpíadas, SARESP e ENEM;

2.

Desenvolver as Competências e Habilidades necessárias para a atuação do aluno no Mercado de Trabalho e/ou vagas em faculdades públicas;

3.

Possibilitar a busca do conhecimento e aprendizado;

4.

Desenvolver o gosto pelo desafio e a certeza de que poderá melhorar ainda mais.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE E CITADOS NO
PROJETO)
A aprendizagem é um processo que ocorre graças aos relacionamentos inter e intrapessoais, que permitem ao sujeito através de suas experiências de vida e o
compartilhamento de toda essa bagagem com aqueles que fazem parte de sua comunidade, produzir saberes, que serão compartilhados, discutidos e modificados
de acordo com as novas vivências que se acrescentaram a sua vida social e acadêmica. Com o apoio da Equipe Gestora, o projeto justifica-se como forma de
prevenção das dificuldades de aprendizagem, através da conscientização da necessidade, por parte dos alunos e de suas famílias, da participação em Olimpíadas,
SARESP e ENEM, pois estes desafios, quando abraçados verdadeiramente, mudarão suas posturas frente a estudos e aprendizagens, tendo como resultado:
sucesso na vida escolar e, consequentemente, na vida profissional e pessoal.
E. METODOLOGIA(S)
Envolver todos os professores das diversas disciplinas, na confecção e aplicação de simulados, como estímulo e preparação para o SARESP e ENEM.
As menções obtidas e/ou resultados das Olimpíadas, SARESP e ENEM serão usados para compor aproveitamento do aluno no bimestre correspondente.
Palestras com Psicólogos e Psicopedagogos sobre o que os espera após o Ensino Médio e ETIM.
Palestras para os professores sobre as Dificuldades na Aprendizagem e as Diferentes Inteligências.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
PERÍODOS2

ATIVIDADES
Palestras para os professores

1º semestre

Simulado

1 por semestre

Palestra para os alunos

2º semestre

Metas associadas:
-> Aumentar em pelo menos 5 pontos a média da Escola no SARESP

Projeto:

Diminuir em 10% a Evasão Escolar no Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Responsável(eis):

Márcio Adriano Bredariol e Leandro Felipe Carvalho

Data de Início:

23/07/2018

Data Final:

27/12/2019

Descrição:

Resumo:
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Procurar saber em que séries/módulo isso acontece com maior incidência, verificar à relação entre evasão, progressões parciais e
retenção e se a escola possibilita a participação de alunos em atividades diversificadas como palestras, visitas técnicas e participação em feiras de projetos.
Controlar as faltas, solicitar aos professores que informem a equipe gestora em caso de duas ou três faltas seguidas sem justificativa de um aluno, solicitar ao
coordenador do curso que ligue para o aluno, para saber o porquê das faltas
Outras medidas importantes são: buscar parcerias com empresas para a oferta de estágio e emprego.
Justificativa:

Sabe-se que a escola é responsável, não só pela mediação do conhecimento, mas pela formação de cidadãos éticos, autônomos e capacitados a compor a
sociedade atual. Quando a escola propicia ao aluno desenvolver seus talentos, ela traz para si os jovens que se fortalecem com o desenvolvimento de
competências habilidades e sentem a necessidade de compartilhar com a comunidade suas conquistas. O educando faz da escola uma extensão de si mesmo, se
fortalece e estimula os outros a partilhar seus ideais e construir um ambiente de solidariedade e interação social.
Objetivo:

- Identificar os motivos, isto é, ter em mãos o número de evasão para detectar as causas.

- Procurar saber em que séries/módulo a evasão acontece com maior incidência,

- Verificar à relação entre evasão e repetência e se a escola possibilita a participação de alunos em projetos

Metodologia:

O incentivo para participação de feiras de projetos, visitas técnicas, campeonatos envolvendo diferentes tipos de jogos, feiras de projetos de inclusão social,
entre outros, favorecerá a formação de cidadãos éticos, autônomos e capacitados a compor a sociedade atual e atuar no mercado de trabalho.
Cronograma de atividades:

Julho a Dezembro – Trabalho mensal do coordenador junto ao aluno, utilizando o percentual e justificativas de faltas, em busca de soluções para o impasse
que o aluno se encontra diante do abandono do curso.
Oferecimento de palestras e visitas técnicas, para apresentar ao discente as oportunidades que ele terá ao termino do curso.
Fevereiro a Dezembro – Dar continuidade da estratégia do primeiro semestre e incentivar os alunos a buscarem oportunidades dentro de sua área técnica
através dos programas de parceria estabelecidos entre a Escola, o Comercio e Indústrias da região.

Descrição da atividade - pelo Coordenador
Utilizar o diário de Classe semanal para apuração das
faltas discente, fazer levantamento dos alunos com
três ou mais faltas na semana.
Ligar para o aluno com faltas na semana ( de três ou
mais faltas)
Buscar parcerias com empresas para oferta de
Estágio, Aprendiz Paulista, voluntariado, etc.

Atividade a ser desenvolvida no
período
Semanal
Semanal
Quinzenal

Metas associadas:
->
->
->
->

Redução de 20% nas Progressões Parciais do Ensino Médio e Técnico
Reduzir para menos de 10% a evasão no ETIM Informática
Ampliar até o final de 2018 para pelo menos 65% a Taxa de Concluinte por Curso
Melhorar em 50% a comunicação entre direção, professores, funcionários e alunos, através do uso do e-mail @etec e de sistemas interligados com a agenda do Office 365
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