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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
Etec de Mairinque

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: Mairinque
INTRODUÇÃO
Nome:

ETEC DE MAIRINQUE

E-mail:

e235dir@cps.sp.gov.br

Telefone:

(11) 4718-3053

Endereço:

Rua Antonio Alves de Souza, s/n - Centro CEP: 18.120-000

Homepage:

www.etecdemairinque.com.br

A Etec de Mairinque, criada em 07/04/2010, tem em sua trajetória o objetivo de trabalhar uma educação diferenciada para toda região onde a Unidade está localizada.
O processo de estruturação do Plano Plurianual de Gestão (PPG) foi trabalhado em diversas fases distribuídas no período, de dezembro/2017 a março/2018, conforme descrito:
Durante o processo de encerramento do ano de 2017, os Coordenadores de Curso reuniram-se com os seus Professores para elaboração de uma análise do ano concluínte. O resultado dessas reuniões foram analisadas na última reunião
presidida pelo Professor Divanil Antunes Urbano, Diretor da Unidade;
No início de 2018, a Direção e sua Equipe de Gestão consultaram os segmentos da ETEC (professores, alunos, funcionários e representantes externos), para a elaboração de um diagnóstico (Análise SWOT), traçando uma visão das características
regionais (externo: oportunidades e ameaças; interno: pontos fortes e fracos),das prioridades, dos projetos e do planejamento necessário para implantação das Metas ao Plano Plurianual de Gestão 2018/2022.
A Direção liderou os procedimentos necessários para a alteração e permanência dos membros que compõem o Conselho de Escola. O processo foi desenvolvido através de eleições de seus pares e carta convite na constituição dos respresentantes da
comunidade externa.
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O Coordenador Pedagógico, a Orientadora Educacional e os Coordenadores de Curso, estruturaram o Projeto Político Pedagógico, alinhando com as propostas descritas pela Comunidade, ampliando os conceitos e as oportunidades do processo de
crescimento da formação do cidadão e do futuro de formação profissional de nossa Etec, (2018/2022) em atividades desenvolvidas durante as aulas inaugurais e nas reuniões com os representantes de classe realizada pela Direção, Orientadora e
Coordenadores de Curso.
Adequações e manutenções dos espaços físicos (áreas internas e externas);
Implantação de novos cursos, buscando atender as necessidades do mercado de trabalho;
Trabalho desenvolvido por toda a Equipe na Unidade integrado com uma gestão participativa com a comunidade interna e externa;
Valorização do cidadão através da formação profissional e da soma agregada ao conhecimento;
Trabalho contínuo para ampliar o número de alunos concluintes nos cursos técnicos e integrados;
Valorização da marca Etec, com objetivo de aumentar a demanda nos vestibulinhos e numeros de contratos para Estágio e do Programa Jovem Aprendiz;
reestruturação das Tecnologias de Informação e Comunicação da Unidade

Após a aplicação desses procedimentos, consulta ao PPG de 2017 / 2021 e ainda, através das análises do que será implementado em 2018/2022, destacamos valores importantes e diferenciados na construção da Etec de Mairinque:
Estudar, avaliar e analisar o PPG/PPP, gera preocupações e incertezas, como também gera satisfações, ou seja, cada etapa é desenvolvida ansiosamente por todos.
Foi importante para todos os que estavam trabalhando na elaboração do Plano Plurianual de Gestão, o levantamento de informações sobre a receptividade da comunidade, em relação aos cursos mantidos pelas extensões de Ibíuna e de Vargem Grande
Paulista;
Desde o início, a Etec de Mairinque tem um grande objetivo: estar sempre motivada para a conquista de um espaço valorizado na cidade de Mairinque e Região.
A maior prova de todo esse crescimento, vem sendo registrado a cada ano, com os números no processo vestibulinho, no resultado de alunos concluintes de nossa Unidade Escolar e das Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista) e das
parcerias realizadas em Instituições Públicas e Privadas.
Após todo período de análise, reuniões, pesquisas, a Etec de Mairinque apresenta neste Planejamento, resultados, metas e projetos, todos desenvolvidos com olhar pedagógico, na constante qualidade do ensino, seja em sua formação profissional ou de
cidadão e também nas propostas direcionadas pelo Centro Paula Souza.
Com todo esse momento, a Etec de Mairinque, continua a sua busca de modernização, revitalização em suas estruturas físicas, crescendo no oferecimento de cursos técnicos, integrados e ampliando na modalidade de especializações, mas sempre com
olhar direcionado em manter em seu planejamento "...um novo conceito de ensino" para a cidade de Mairinque e Região.
Prof. Divanil Antunes Urbano
Diretor da Unidade

Entrada da Etec de Mairinque

PARTICIPANTES
Diretor
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Raphael Ramos de Miranda
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Sandra Maria V. N. Carnelossi

Coordenadora de Curso

Sandro Rodrigo Alves
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Soraia Cristina Criado

Coordenadora de Curso

Thais Esmail Funiel
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Introdução
Com a missão de formar cidadãos éticos e profissionais capazes de construir uma comunidade melhor e justa, a Escola tem como objetivo desenvolver competências e habilidades em seus alunos, tornando-os aptos a atuar e transformar essa sociedade
globalizada.
Com o surgimento de novas tecnologias, a Escola deve direcionar o educando ao "aprender a aprender", e refletir a todo momento as questões políticas, econômicas, sociais e culturais da Comunidade em que a mesma está inserida.
Através de um Ensino Público de qualidade, a Escola propõe à Comunidade atividades que promovem a formação do Educando, atendendo suas necessidades individuais. Em contrapartida, oferece pessoal qualificado tecnicamente para os diversos
setores da economia na cidade de Mairinque e Região.
A preocupação da Escola é criar formas de trabalho, mantendo a visão pedagógica constantemente atualizada. Para atingir esse objetivo, seu Corpo Docente recebe treinamento periódico, e incentivo a desenvolver atividades e Projetos além das paredes
das salas de aula. Algumas atividades, representadas por Visitas Técnicas à Empresas de diversos ramos de atividade e Instituições de Ensino e Culturais, tais como, dentre outras, BM&FBOVESPA, SOROCABA REFRESCOS, BRASIL KIRIN, DSM PROD.NUTRICIONAIS BRASIL, CEAGESP, MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, FACENS, UNICAMP, UFSCAR, UNISO, USP, MUSEUS , que trazem desenvolvimento técnico, social e ético aos alunos, e auxiliam os professores em sua formação
continuada.
Nos tempos atuais, a Escola deve preparar todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem para a criação de novas formas de trabalho, exigidas pela evolução da tecnologia. Hoje as informações estão à disposição de todos, em diversas formas
de acesso nessa sociedade globalizada e moderna.
Algo que exige constante atualização é a forma de avaliação dos alunos, onde busca-se, de forma continuada, analisar se as Competências propostas no Plano de Trabalho Docente foram atingidas. Consegue-se esse objetivo observando constantemente
o Comportamento, as Atitudes e as Habilidades que o Discente apresenta. Muitas vezes isso é refletido em sala de aula, e outras, quando o aluno participa de atividades extras, como Visitas Técnicas ou Projetos Sociais.
Para a realização de tais eventos, percebemos um trabalho de interdisciplinaridade liderada pelos Docentes, o que otimiza a integração de Bases Tecnológicas e Científicas e a harmonização das propostas educacionais.
Atualmente o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação em 2008, agrupa os cursos técnicos em 12 grandes áreas ou eixos tecnológicos e a Etec de Mairinque, atendendo a demanda da região, possui cursos nos
seguintes Eixos: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS (Técnico em Química e Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio), GESTÃO E NEGÓCIOS (Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Recursos Humanos,
Técnico em Finanças, Técnico em Logística e Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio), HOSPITALIDADE E LAZER (Técnico em Cozinha e Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio) e AMBIENTE E SAÚDE (Técnico em Nutrição e
Dietética).
Nossa sede foi a primeira a implantar a Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Logística Reversa. Tivemos turmas concluintes em junho/2016 e julho/17.
Nosso primeiro Pós Técnico: Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Panificação, formou em dez/2014, 20 dos 25 alunos inscritos.
A Etec de Mairinque possui duas Extensões em outras cidades, oferecendo em Vargem Grande Paulista, em convênio com a Prefeitura, o curso Técnico em Logística e na cidade de Ibiúna, no prédio da Escola Estadual Roque Bastos, os cursos Técnicos
em Administração, Técnico em Finanças, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Contabilidade e Técnico em Logística. Os Cursos são ofertados conforme demanda e estudos com o Poder Público local.
Portanto, este PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO norteia tanto a ETEC de MAIRINQUE como suas Classes Descentralizadas de IBIÚNA e VARGEM GRANDE PAULISTA.
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
Currículo
Os currículos propostos nos Cursos oferecidos pela Etec de Mairinque são elaborados por especialistas dos Eixos Tecnológicos correspondentes, a partir das recomendações dos Órgãos competentes e das necessidades apresentadas pelo mercado de
trabalho no Estado de São Paulo. Os grupos de estudos, denominados no Centro Paula Souza como “Laboratórios de Currículo” , desenvolvem anualmente novas propostas para diversos Cursos. Recentemente alguns dos Cursos que temos
disponibilizados em nossa Unidade Escolar passaram por reformulação.
A Organização Curricular dos Cursos Técnicos é composta por componentes curriculares divididos em módulos semestrais.
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A Organização Curricular no Ensino Médio e no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, por sua vez, é composta por componentes curriculares divididos em séries anuais.
Em relação aos Cursos Técnicos, são previstas nos Planos de Cursos:
- a certificação “Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio” como TÉCNICO, ao aluno que concluir todos os módulos do curso em questão;
- a certificação “Qualificação Técnica de Nível Médio” como AUXILIAR (módulo I) ou ASSISTENTE ( módulo II) , exceto no curso de Química, que não oferece Qualificação ao aluno que cursar apenas o primeiro módulo e o segundo módulos.
Em relação ao Pós Técnico, é previsto no Plano de Curso, a “Especialização Profissional Técnica de Nível Médio” ao aluno que concluir o semestre.
A organização do currículo do Ensino Médio atende a legislação vigente e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), abrangendo todas as áreas do conhecimento humano. Sua proposta curricular é desenvolvida pela Equipe do Ensino Médio –
CETEC Capacitações.
No início de cada período letivo, o Corpo Docente realiza reuniões para planejamento das atividades Acadêmicas e Pedagógicas de cada Curso para a elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD), e o insere no Sistema Acadêmico SIGA. O Docente,
seguindo as determinações do Regimento Comum das Etecs e do Plano de Curso, possui autonomia para escolher as melhores ferramentas e métodos para o desenvolvimento das Competências e Habilidades previstas em seu componente curricular.
A Direção e o Núcleo Pedagógico procuram, nesse momento de Planejamento, orientar o Corpo Docente sobre a importância da utilização de diversos métodos e ferramentas no processo ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento e a solidificação de
nosso slogan: “UM NOVO CONCEITO EM ENSINO”.
Especificidade de cada Curso
Administração
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e
auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação
ambiental.
Contabilidade
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à
atividade contábil/ administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade
de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.
Cozinha
O TÉCNICO EM COZINHA é o profissional que planeja, organiza, executa e supervisiona o trabalho em serviços de alimentação. Atua na organização da cozinha, na elaboração do mise en place, selecionando e preparando a matéria-prima. Participa da
elaboração e organização dos pratos do cardápio. Executa cortes e métodos de cocção, utilizando as práticas de manipulação de alimentos. Opera e mantém em bom estado os utensílios, equipamentos e maquinário de cozinha. Armazena os gêneros
alimentícios e controla estoque, consumo e custos.
Finanças
O TÉCNICO EM FINANÇAS é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nos setores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento empresarial, custos e formação de preços. Identifica os diversos indicadores
econômicos e financeiros e sua importância para a análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamento, contas a pagar e receber e cobranças. Coleta e organiza informações para
elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial.

Logística
O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações e controles de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de
compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle
de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
Nutrição e Dietética
O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os
procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e
ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de
dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de educação alimentar.
Química
O TÉCNICO EM QUÍMICA é o profissional que atua no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. Realiza amostragens,
análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa do desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua com responsabilidade ambiental e em
conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança.
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Recursos Humanos
O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação
Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais. Compromete-se com o desenvolvimento humano, administra pessoal, promove ações de
treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de
trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo. Realiza ações
empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos.
Calendário Escolar
A ETEC de MAIRINQUE, seguindo orientações da Supervisão Regional, elabora seu Calendário com a participação da Equipe de Gestão e Corpo Docente e o encaminha para homologação. Em sua estruturação, atividades importantes são descritas, com
o objetivo de trabalhar a formação de nossos alunos, sempre em conformidade legal em todo o processo.
Algumas dessas atividades constantes em nosso Calendário Escolar são: Reuniões Pedagógicas, de Equipe de Gestão, da APM, CIPA, Conselhos de Classe Intermediário e Final, Semana Paulo Freire, Reunião do Conselho de Escola, Atividades de
Integração Cultural e Esportiva, bem como divulgação dos resultados dos Conselhos à comunidade escolar e EXPOTEC.
Cada Unidade (Sede e Classes Descentralizadas) tem seu calendário próprio, levando em consideração as particularidades do Município.

Encontros Pedagógicos
Encontro Pedagógico é uma oportunidade para o envolvimento dos docentes nas tomadas de decisões do cotidiano educacional de toda Unidade Escolar. Tal Encontro tem como objetivo principal discutir temáticas educacionais atuais e trocar
conhecimentos e experiências entre os mesmos.
A atualização do Corpo Docente nesses encontros tem uma repercussão direta no planejamento e desenvolvimento nas aulas de todos os cursos da Etec. Os temas escolhidos para a atualização dependem das necessidades da Unidade.
Os Encontros Pedagógicos tem se mostrado bastante produtivos e duas vezes ao ano são realizados com as Unidades de Mairinque e São Roque, que têm professores em comum.
Aula Inaugural
No 1º dia letivo os alunos são recepcionados em uma Aula Inaugural pelo Diretor e toda a Equipe de Gestão, além do Coordenador de Curso e Professores . Cada profissional apresenta-se, comentando sobre suas funções e como pode auxiliar o aluno em
suas necessidades. A estrutura física da Escola é apresentada a eles além de ser dado grande incentivo à participação constante nos cursos que escolheram.
Essa recepção continua em especial no primeiro mês de atividades, permeada com palestras motivacionais para que os alunos mantenham-se desejosos de continuar seus estudos, evitando assim a evasão escolar. Evidentemente, essa motivação por
parte da Equipe é constante em todo o período letivo.
A Classe Descentralizada de Ibiúna realiza um trabalho diferenciado durante toda a semana inicial do período letivo, com palestras de profissionais da área, bate-papo com ex-alunos, dinâmica com alunos dos segundos módulos e dinâmicas com
professores. Tudo para motivar os alunos calouros e solidificar a certeza dos que já estão cursando.
Avaliação
A avaliação é um ato da vida humana, e está presente em diversas atividades do nosso cotidiano. Dentro da escola a avaliação é “um termômetro” do que acontece no processo ensino-aprendizagem. Torna–se necessária uma reflexão constante nos
resultados encontrados nesse processo, para que a Escola cumpra o seu papel de formar um Profissional Cidadão.
Atualmente, muitos possuem um conceito equivocado da Avaliação, fazendo disso um ponto crítico dentro das Instituições de Ensino. Para minimizar essa situação, a Etec de Mairinque procura desenvolver ações junto ao seu Corpo Docente, através das
Reuniões Pedagógicas e Reuniões de Curso, desmistificando a visão tradicionalista e classificatória da avaliação, comum ainda a muitos de nossos Professores e à quase totalidade dos Discentes.
Avaliação por Competências
Em cumprimento ao Regimento Comum das Etecs, em seu Capítulo VII - Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, a Etec de Mairinque aplica o Sistema de Avaliação por Competências.
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Para trabalhar eficazmente com Avaliação por Competências, é preciso uma nova organização do ambiente escolar, envolvendo o domínio de métodos de ensino e aprendizagem, além de um professor que saiba, conforme Luckesi,(Professor de PósGraduação em Educação na Universidade Federal da Bahia): “Definir o nível atual de desempenho do estudante (DIAGNÓSTICO), comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo (QUALIFICAÇÃO) e tomar decisões
que possibilitem atingir os resultados esperados, com planejamento de atividades, sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para cada etapa..."(LUCKEZI, Cipriano G. Avaliação da aprendizagem
escolar, pg.148)
A Etec de Mairinque, através dos Encontros Pedagógicos e o incentivo da formação continuada do Professor, busca desenvolver essa visão diferenciada no processo de Avaliação, pois preocupa-se com a observação de aspectos qualitativos da
aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.
Avaliação Escrita – Semana de Provas
Os procedimentos de avaliação utilizados pelo Corpo Docente são diversificados. A pedido de muitos responsáveis legais dos alunos menores e após consulta aos Docentes do Ensino Médio, ficou estabelecido que as Avaliações Escritas serão aplicadas
em calendário único, em Semana Oficial de Provas.
Nos cursos Técnicos, a Avaliação por Competências segue o seguinte parâmetro: Prova Escrita, além de Práticas Especificas de cada Curso e desenvolvimento de Projetos Sociais e Técnicos.
Em todas as atividades avaliativas os Critérios de Avaliação são expostos e explicados aos alunos.
Avaliação – Aulas Práticas
Cada curso tem particularidades e o uso de Laboratórios (Cozinha e Panificação, Nutrição e Dietética, Física, Gestão, Informática e Química) não somente para aulas, mas também para práticas avaliativas específicas auxilia o educando a demonstrar as
Competências e Habilidades adquiridas no transcorrer do processo ensino-aprendizagem.
Registros sobre a Aprendizagem dos Alunos
Ficha de Desempenho
A Ficha de Desempenho (virtual), indicada para auxiliar o Professor em suas anotações sobre o rendimento do aluno, é material de vital importância não só durante as atividades escolares, como também numa futura necessidade de buscar as razões pelas
quais o aluno conseguiu determinada menção. Cada atividade desenvolvida em classe ou fora da mesma, terá a correspondente mensuração nela registrada, observados os Critérios de Avaliação utilizados pelo Docente e informados aos Discentes.
Ficha Individual de Acompanhamento do Desempenho Escolar (FIADE) / Deliberação 127/2014
O registro da aprendizagem dos alunos é escriturado em documento próprio, atendendo o disposto na Deliberação CEE 127, de 16/07/2014, e o art. 70 do Regimento Comum das ETECs (Ficha de Desempenho / Planilha de Acompanhamento).
Quando no Conselho Intermediário ficar constatado que a aprendizagem não se mostrou satisfatória num ou mais componentes, a presente FIADE (Ficha Individual de Acompanhamento de Desempenho Escolar) é gerada. Nela são estampadas as
principais dificuldades do Aluno, bem como as Providências da Escola e as Recomendações ao Aluno.
A (FIADE) é gerada pelo SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) e preenchida pelo professor, após os Conselhos Intermediários (No Ensino Médio Regular e Integrado: três Conselhos, e um Conselho Intermediário no Ensino Técnico).
Recuperação Contínua
As dificuldades dos alunos são discutidas entre os professores durante as Reuniões de Curso e nos Conselhos Intermediários. Cada Docente elabora em seu Componente Curricular uma estratégia de Recuperação Contínua com técnicas específicas para
abordar tais dificuldades.
Por sua vez, o Coordenador de Curso mensalmente examina a Ficha de Desempenho de cada componente curricular e, juntamente com o professor, estuda e aprova a estratégia de recuperação do aluno.
Durante o semestre, após a realização do Conselho Intermediário, a Secretaria divulga as Menções Intermediarias e as FIADES ou Fichas Individuais de Acompanhamento de Desempenho Escolar são emitidas para os alunos que não conseguiram
menção suficiente, ou seja, para os alunos com menção “I” mesmo que numa disciplina somente. Quando o aluno apresenta frequência baixa, o Sistema também gera a FIADE que é preenchida pelo docente.
Nessas fichas individuais as dificuldades dos alunos são elencadas, e as orientações sugeridas pelo professor do componente nelas são inseridas a fim de que o discente modifique para melhor a sua situação escolar. Para os alunos do Ensino Médio, um
atendimento individualizado é agendado com os Responsáveis, para a transmissão de tais informações.
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O “Projeto Monitoria” iniciado em 2014 em nossa Unidade Escolar está sendo aplicado no sentido de auxiliar o professor a alcançar seu objetivo de levar ao aluno o conhecimento adequado às Competências e Habilidades do componente, numa
Recuperação Contínua, com o auxílio de alunos Monitores.
Em pesquisa realizada no início deste período letivo, observamos que 21,08% dos alunos tem maior facilidade de aprendizagem com a ajuda de amigos, justificando a continuidade do Projeto.
O detalhamento sobre o “Projeto Monitoria” está em tópico específico, adiante.

Projeto Monitoria
Para auxiliar os alunos com dificuldades no aprendizado, a Escola implantou desde 2014, o "Projeto Monitoria", onde os alunos que se destacam em um ou mais componentes auxiliam os que nele(s) têm menor propensão ao aprendizado. Um Monitor
(aluno que ajuda o colega) pode auxiliar mais do que um monitorado (o que recebe a ajuda) ao mesmo tempo, em sala de aula ou em outro ambiente, conforme disponibilidade dos envolvidos. Exemplificando: Caso o professor solicite que os alunos
realizem em sala de aula, exercícios sobre uma Base Tecnológica explanada, o Monitor poderá sentar-se com alguns colegas e orientar um ou mais amigos na resolução dos exercícios. De outra forma, se houver disponibilidade entre os envolvidos para
encontrarem-se na própria Escola em horário diferente da aula ou mesmo em casa de um dos discentes, nada impede que os mesmos utilizem esse tempo para estudo, sob a orientação do Aluno Monitor.
As horas de estudo são registradas em Relatório validado pelo Professor do componente e pelo Coordenador, dando embasamento a uma certificação emitida pela Unidade ao final do Curso , possibilitando ao Monitor inserir essa experiência em seu
Currículo Vitae, informação essa que o beneficiará para ingressar no mercado de trabalho. Ressalte-se que o Monitor, durante o processo, desenvolve liderança, exerce sua iniciativa, mostra rápida capacidade de percepção e desejo de transmitir
conhecimento.
O Monitorado tem o benefício específico de alcançar, auxiliado pelo Monitor, as Competências e Habilidades propostas pelo professor (de acordo com o Plano de Curso e conforme citadas em seu PTD), por sentir-se mais à vontade para fazer
questionamentos ao colega sobre os tópicos abordados em sala.
O Professor, por sua vez, pode trabalhar de forma mais tranquila com os alunos da sala, pois, sob sua liderança, os Monitores o auxiliam a realizar o processo de RECUPERAÇÃO CONTÍNUA, que é parte integrante dos procedimentos para diminuir o
índice de evasão escolar.
A divulgação do Projeto Monitoria é realizada através de comunicação verbais em salas de aula e cartazes nos murais da Unidade.
Conforme relato da professora Renata Bérgamo (LEMI) "O interesse dos grupos em relação às atividades do componente aumentou; as aulas tornaram-se mais agradáveis e consequentemente, as Menções do primeiro e segundo semestre (2016) foram
mais satisfatórias. A responsabilidade em se tornar monitor fez com que alguns alunos tomassem uma postura mais madura, demonstrando preocupação quanto ao seu próprio nível de conhecimento em relação aos assuntos abordados."
A aluna Jenifer Teixeira de Souza (3º A/2017) diz que "Ser Monitora me ajudou a desenvolver uma metodologia para auxiliar outros alunos e uma melhor forma de interagir com colegas de minha turma e de outras turmas também. O Projeto Monitoria
promove um trabalho dinâmico de ensino e de aprendizado."
Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial (PEEPP)
Conforme o Regimento Comum das Etecs, em seu artigo 78, todo aluno, ao final do módulo ou série, com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final e a critério do Conselho de Classe, poderá ser
classificado na série/módulo subsequente em regime de Progressão Parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a Programa Especial de Estudos.
O Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial (PEEPP) é elaborado e apresentado pelo Professor à Orientação Educacional após a Reunião do Conselho de Classe Final, em impresso padronizado pelo Sistema Etec, e as metodologias e
instrumentos utilizados para o desenvolvimento das competências e habilidades não atingidas pelo aluno serão por ele propostas. O cronograma de atividades elaborado pelo Docente para o semestre/ano subsequente é acompanhado pela Orientação
Educacional que concomitantemente, relembra ao aluno e Professor, as datas para entrega de trabalhos, relatórios, etc.
Para melhor avaliar os que estiverem inseridos no Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial, o Corpo Docente do Ensino Médio, além dos trabalhos, pesquisas ou avaliações escritas, solicita ao aluno, através de sorteio, uma apresentação oral
a uma banca composta por até três professores, sobre um dos tópicos propostos. Usualmente a apresentação é exigida no final da série, no último bimestre do ano.
Os professores dos cursos Técnicos que julgarem conveniente poderão fazer uso dessa ferramenta (banca)para melhor avaliar os alunos.
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Reunião de Pais/Responsáveis
No início do ano, logo após um período de conhecimento dos alunos, a Coordenação do Curso Ensino Médio e ETIM, com o auxílio da Orientação Educacional e sempre sob a orientação da Direção Escolar, realiza a Reunião com os Pais ou Responsáveis
para transmitir a eles todos os procedimentos e normas escolares que guiarão seus filhos no decorrer do Curso que ingressaram.
Sempre que necessário for, os Pais ou Responsáveis são novamente convocados. Mas, independentemente dessas convocações, eles são chamados para conversar sobre seus filhos de forma individual, seja após um Conselho de Classe Intermediário ou
quando uma situação de dificuldade de aprendizado ou de comportamento se manifestar.
A partir de 2017 também estamos realizando Reunião com Pais/Responsáveis de alunos menores dos Cursos Técnicos – Tarde e Noite na Sede e período Noite, nas Classes Descentralizadas.
Divulgação do Vestibulinho da ETEC

A cada semestre, especificamente nos meses de abril e outubro, acontecem as inscrições para o Processo Seletivo do Vestibulinho das ETECs. Nossa Unidade faz a divulgação dos cursos visitando Escolas da Região, inserindo cartazes nos
estabelecimentos comerciais e empresas parceiras, distribuindo panfletos para nossos alunos repassarem aos seus amigos, parentes e conhecidos, e especialmente no segundo semestre, trazendo, em parceria com a Prefeitura Municipais de Mairinque e
Alumínio, alunos do último ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais para a visitação de nossa EXPOTEC.
A Classe Descentralizada de Ibiúna realiza o evento "Etec na Praça" e Vargem Grande Paulista promove "Etec na Feira", distribuindo panfletos sobre nosso Vestibulinho.
Aproveitamento de Estudos
As Unidades do Centro Paula Souza trabalham com a Avaliação de Competências e Habilidades, e muitos alunos, ao ingressarem nos Cursos Técnicos, podem dominar alguns desses atributos, adquiridos em outros Cursos realizados anteriormente e
previstos nos Componentes Curriculares conforme Plano de Curso.
Através de um Processo Interno (Sistema Etec), o aluno solicita junto à Secretaria Acadêmica o Aproveitamento de Estudos apresentando documentos que comprovem sua situação, conforme orientações disponibilizadas no mural de todas as salas de aula
da Escola, sempre no início do semestre. A Comissão que avalia se o aluno aproveitará seus estudos anteriores é designada pelo Diretor da Unidade.
Vagas Remanescentes
Após o resultado do Conselho Final, se forem disponibilizadas vagas nos segundos módulos dos Cursos Técnicos ou nos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio, a Unidade desenvolve um processo para preenchimento dessas vagas. No caso do Ensino Médio é
elaborado, após divulgação em toda a Comunidade, Processo Seletivo através de prova escrita a todos os interessados.
Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) torna-se uma ferramenta importante na formação dos futuros técnicos dos Cursos Técnicos e ETIM da Unidade e, durante todo esse processo são consideradas as particularidades de cada Eixo Tecnológico, além
das diretrizes apontadas no Plano de Curso e no Manual para a Elaboração de TCC das Etecs. Esse Manual foi recentemente disponibilizado, tendo sido elaborado pela Área de Gestão Pedagógica (GEPED/GSE/CETEC) e Centro de Gestão Documental
(CGD) do Centro Paula Souza.
As fases de desenvolvimento do TCC são elaboradas em componentes curriculares específicos e apontadas no Plano de Curso. É levado em consideração a teoria e a prática na formação técnica do aluno e as atividades elaboradas em equipes, com o
número de integrantes determinado pelo Docente Orientador, em conjunto com o Coordenador de Curso e Docentes que lecionam no Curso.
O TCC é dividido em dois momentos: a) Planejamento do Projeto, realizado nos segundos módulos dos Cursos Técnicos ( exceto no Curso de Química, que é realizado no terceiro módulo); b)Desenvolvimento do Projeto no último módulo do Curso. No
Curso Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, tanto o Planejamento como o Desenvolvido são desenvolvidos na terceira série.
O aluno é avaliado durante todo o processo pelo Professor Orientador, através de instrumentos e critérios divulgados no início do mesmo e somente serão encaminhados para a Banca os alunos e equipes cujos Projetos e toda a documentação estejam
aprovados pelo Docente Orientador.
A Banca Validadora será composta por membros acadêmicos e/ou técnicos da comunidade interna e/ ou externa, conhecedores das Competências e Habilidades comprovadas para a referida Validação Final do TCC.
O Docente Orientador normalmente preside os trabalhos da Banca, e a mesma, conforme Manual e Regulamento dos TCCs das Escolas Técnicas, é formada com o mínimo de 03 (três) membros e de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma da
Unidade para o TCC. A composição da Banca deverá ser aprovada pelo Coordenador de Curso.
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Por meio de documentos internos, os membros da Banca Validadora, a relação de alunos e os respectivos temas dos trabalhos serão devidamente divulgados.
A Monografia gerada pelo TCC e demais materiais teóricos serão entregues à Unidade Escolar em formato eletrônico, para arquivo. Os grupos deverão entregar também, no mesmo momento, os Termos de Autorização de Divulgação e demais materiais
solicitados pelo Docente Orientador.
Em alguns Cursos, além do material teórico trabalhado pelo aluno, poderá ser desenvolvido um produto final referente ao TCC e as despesas oriundas das atividades e materiais para o desenvolvimento de protótipos ou experimentos durante todo o
processo são de responsabilidade dos alunos, que gerenciam as reservas conseguidas.
Relação Escola-Sociedade
Desde a sua criação, a Etec de Mairinque participa de Atividades e Projetos nas áreas Sociais, Ambientais e Técnicas do Centro Paula Souza e Instituições da Cidade.
Entre as participações podemos citar:
a) Na Área Ambiental: Além da preocupação com a formação dos alunos nesse setor, a Etec participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente debatendo junto à Comunidade assuntos relevantes, bem como Projetos futuros para a preservação dos
recursos naturais do Município.

Atualmente possuímos nas dependências da Unidade, 2 (dois) Postos de Recolhimento em parceria com a Prefeitura Municipal. O que está ativo desde 2016 recolhe Lixo Eletrônico e a partir de 2017 temos um Posto de Recolhimento de Óleo de Cozinha
Usado.
A Etec de Mairinque, em parceria com a Fatec de Tatuí auxiliou na realização do "Projeto Estação Meteorológica", que tem trazido subsídios às aulas de Geografia da Unidade. Também tem assessorado discentes de outras Etecs com dados
corroborativos, no desenvolvimento de TCCs que desenvolvem assuntos vinculados a essa área. Este Projeto igualmente tem disponibilizado à Comunidade dados climatológicos constantemente atualizados;
b) Na Área Socioeconômica: A Unidade possui um Conselheiro no Comitê de Crédito do Banco do Povo, contribuindo com a tomada de decisões em créditos e investimentos para os microempreendedores da cidade;
c) Na Área Técnica: Dentro do Centro Paula Souza, a Unidade vem desenvolvendo atividades junto aos Projetos MSDNAA (Microsoft) . O professor Gilson Cordeiro de Souza tem divulgado as ações tecnológicas provenientes da parceria Centro Paula
Souza /Microsoft.
Gestão de Informações e Documentação Pedagógica
A Unidade, desde sua inauguração, vem desenvolvendo ferramentas para o gerenciamento de seus Projetos e Práticas Pedagógicas, tentando de uma forma sistemática padronizar todas as atividades da Equipe de Gestão e Professores, promovendo
qualidade na prestação de serviços à Comunidade. Entre essas ações podemos citar:
Sistema SIGA
Desde 2015 a Unidade implantou em sua Secretaria Acadêmica, o Sistema de Informação SIGA, agilizando o acesso a informações de toda a Comunidade. No SIGA, alunos e pais podem acessar com o seu login, a Frequência e Menções de forma on-line.
Formulário de Atividades Extracurriculares
Através deste documento, o Professor responsável encaminha ao Núcleo Pedagógico as informações da atividade para que a Escola providencie e apoie o evento em questão.
Manuais: do Aluno e Dos Laboratórios da Unidade
Atualmente encontram-se inseridos no site da Escola. No início de cada semestre os Coordenadores de Curso informam enfaticamente aos alunos sobre as normas existentes nos Manuais (Manual do Aluno e Manuais dos Laboratórios da Unidade).
Controle de Projetos
Desde 2012, após proposta da Equipe de Gestão, os Projetos são monitorados pelo ATA (Assistente Técnico Administrativo) através do “Controle de Projetos”, com cronograma que viabiliza o acompanhamento da evolução dos mesmos.
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A partir de 2017, os Projetos são acompanhados pela Direção através de cronogramas inseridos. Os acompanhamentos são desenvolvidos com leitura de relatórios, gráficos elaborados para visualizar o desenvolvimento de cada atividade e de
apresentação durante as Reuniões de Gestão.
FORMAÇÃO DO CIDADÃO
Projetos e Ações Sociais
A ETEC de MAIRINQUE, através de seu Corpo Docente e Discente, desenvolve inúmeras iniciativas sociais em parceria com a Comunidade. Cidadania, consciência social, respeito à individualidade e integração social são alguns dos valores que
beneficiam todos os envolvidos.
Nas Matrizes Curriculares de todos os Cursos encontramos pelo menos 01(um) componente que trabalha as Competências dedicadas ao convívio social, ao comportamento humano e à ética profissional.
No desenvolvimento dos Projetos Sociais os itens citados são vivenciados pelos Discentes de forma intensa, auxiliando na formação cidadã dos mesmos. Vale considerar que normalmente a Escola, como um todo, auxilia no desenvolvimento de tais
Projetos e Ações Sociais.
Atendendo à Lei n.º 11.684, de 02 de junho de 2008, são incluídos no Ensino Médio os componentes curriculares de Filosofia e Sociologia. Filosofia preocupa-se com os estudos de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à
verdade, aos valores morais e éticos, à mente e à linguagem. Sociologia, por sua vez, estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições, levando o aluno a compreender
as diferentes sociedades e culturas.
O Componente Curricular LEME (Língua Estrangeira Moderna Espanhola) foi escolhido para compor a Organização Curricular do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em nossa Unidade.
Dentro da formação do cidadão, a Etec de Mairinque promove atividades nas questões socioambientais, desenvolvendo a consciência de toda comunidade quanto à preservação do meio ambiente conforme determinado pela Lei 9.795/1999 - Política
Nacional de Educação Ambiental.

Visitas Técnicas e Atividades Extraclasse
A Visita Técnica é uma atividade de observação dos procedimentos de gerenciamento ou produção de uma empresa. Os Professores acompanham os Alunos em tais visitas, proporcionando aos estudantes uma visão técnica da profissão que escolheram,
e pela qual estão dedicando seu esforço e tempo.
A escolha da Empresa que aceita estudantes, o agendamento, a preparação, o transporte e a avaliação da visita trazem crescimento ímpar aos estudantes e aos membros do Corpo Docente. Invariavelmente os Alunos e Professores têm deixado
impressões positivas nas Organizações que gentilmente abrem as portas para essa atividade educacional tão expressiva.
As Visitas Culturais também são importantes manifestações de aprendizagem e para estas, alunos de todos os cursos são convidados, independente da disciplina técnica. Tais Visitas instigam a reflexão sobre variados fenômenos, épocas, lugares. Enfim,
agregam conhecimento a todos os participantes. Dessa forma, a Escola atinge, dentre muitos, seu objetivo de aumentar a capacidade de raciocínio do estudante.
Ações de Interdisciplinaridade
A EXPOTEC envolve os alunos liderados pelos Professores dos diferentes componentes, tais como História, Sociologia, Filosofia, Artes, LPL, Biologia, Matemática, PEE (Empreendedorismo), AI (Aplicativos Informatizados), ECO, CF (Cozinha Fria), dentre
outros, para a transformação de nossa Unidade a fim de receber os visitantes da Comunidade e familiares. A integração do conhecimento através de um Projeto único emerge de todos os cantos da Escola, fazendo com que haja uma conexão entre as
Bases Tecnológicas apresentadas durante o semestre, conforme o Plano de cada Curso.
Temos também a SEMANA PAULO FREIRE, com experiências envolvendo os componentes LPL, Artes, História, Aplicativos Informatizados, Filosofia, Sociologia, ECO, MED, Nutrição e Dietética, dentre outros.
Durante Reuniões de Planejamento ou Pedagógicas os Docentes são orientados para a realização de Projetos Interdisciplinares.

Gincana (Projeto GiMKana)
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A GiMKana Cultural e Esportiva da Etec de Mairinque envolve a participação do Ensino Médio e Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio em atividades culturais, filantrópicas e esportivas. Este projeto tem como objetivo estimular a convivência social;
promover a integração entre alunos, professores e funcionários, com a participação de pais, de ex-alunos e de representantes da comunidade; despertar o lado artístico-cultural dos participantes; desenvolver a imaginação criadora, vivenciando-se ao
mesmo tempo o valor da liberdade exercida com responsabilidade; exercitar o espírito de liderança e motivação; e valorizar o sentimento de afeição pela cultura e tradições do nosso estado ampliando os horizontes da prática da cidadania.
É uma atividade tradicional em nossa Unidade, realizada durante todo o período letivo, conforme Planejamento dos Docentes responsáveis e apresentado à Direção.
Semana Paulo Freire
Conhecido internacionalmente como o maior educador do século passado e muito lido em vários países, Paulo Freire ainda não é tão conhecido no Brasil, sua terra natal. Seu método de alfabetização para adultos, criado na década de 60 é conhecido
mundialmente. Ele foi declarado pela Lei Federal 12.612, de 13/04/2012, o Patrono da Educação Brasileira.
Os Professores e Alunos anualmente promovem a Semana Paulo Freire e a divulgam para toda a Comunidade Interna e Externa, com o objetivo de homenagear tão ilustre figura, além de permitir sua lembrança como pessoa influente no campo da
educação brasileira e mundial.
Datas Comemorativas
Com o objetivo de incentivar os alunos dos cursos Técnicos, os Coordenadores dos referidos invariavelmente encontram formas de comemorar o Dia do Técnico em Administração (09/09), Contabilidade (25/04), Logística (06/06), Recursos
Humanos(03/06) e Técnico em Nutrição (27/06).
Palestras
As palestras são ministradas por profissionais de várias áreas de formação e os Palestrantes contam com recursos audiovisuais do ambiente e podem desenvolver dinâmicas para interagir com o público, incentivando sua participação.
A ETEC de MAIRINQUE tem usado dessa ferramenta para trazer mais conhecimento, informação, esclarecimento e conscientização aos alunos de Curso Técnico, Ensino Médio, ETIM ou Especialização.
Essa atividade possibilita a mediação com a Comunidade, incentivando reflexão e mudança de atitudes em relação a problemáticas identificadas.
Por outro lado, auxilia o Professor na tarefa de transmitir conhecimentos, quando o Profissional convidado traz suas experiências e, de forma algumas vezes até lúdica, envolve os ouvintes.
Expotec
A EXPOTEC é um evento que ocorre anualmente desde 2011, e mobiliza toda a comunidade escolar. Como o nome sugere, é uma exposição aberta ao público, para que o mesmo conheça os trabalhos e projetos desenvolvidos em nossa Unidade. Entre
os principais visitantes estão os concluintes da Educação Fundamental e alunos do Ensino Médio de outras Instituições de Ensino da Região.
Além deles, Familiares, Autoridades Locais e Empresários de diversos setores visitam nossa Unidade Escolar nesse período.
As Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista) também participam da visitação, confraternizando e trocando experiências com os alunos da Sede que tem a mesma formação técnica.
Os Projetos desenvolvidos por alunos e orientados pelos Professores são expostos em vários ambientes da Escola, e atividades culturais e recreativas intercalam os momentos de visitação. A integração social se faz presente, além da interdisciplinaridade
desenvolvida no planejamento e desenvolvimento do evento que normalmente ocupa uma semana de nosso calendário escolar.
Feteps
A FETEPS (FEIRA TECNOLÓGICA DO CENTRO PAULA SOUZA), é realizada anualmente conforme Calendário do Centro Paula Souza. Ela congrega Projetos desenvolvidos por alunos de ETECs e FATECs, em nove categorias (Ciências Humanas,
Sociais e Artes, Gestão e Ciências Econômicas, Ciências Biológicas e Agrárias, Informática e Ciências da Computação, Tecnologia Industrial, Saúde e Segurança, Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia, Infraestrutura,
Hospitalidade e Lazer).
A ETEC de MAIRINQUE participou em 2011 com 05(cinco) Projetos. Em 2012 participou com 02(dois) Projetos na Área Técnica (Neve Artificial e Harmonização do Azeite), e em 2013 participou com o Projeto Padaria Social, que focou o incentivo ao
empreendedorismo, com 02 (dois) alunos ministrando aulas de Panificação a membros da comunidade.
No ano de 2014 a Etec de Mairinque participou com Projeto “Kit Merenda Escolar Saudável”, sagrando-se vencedora na categoria Hospitalidade e Lazer.
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Em 2014, nossa Unidade Escolar também participou das Atividades Culturais com a apresentação do Coral “Etec em ...Canto”, desenvolvido durante todo o ano por alunos do ETIM.
Em 2015 a Etec esteve na FETEPS com dois Projetos: "Hiperburguer", do Curso Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio, na Categoria Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia, e o Projeto também vencedor
nesse ano, "Nhô Polenta", do curso Técnico em Cozinha, na Categoria Hospitalidade e Lazer.
Inscrevemos em 2016, para análise da Comissão, 13(treze) Projetos, sendo 07(sete) na Categoria Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia, 03 (três) na Categoria Gestão e Ciências Econômicas, 02 (dois) na Categoria
Hospitalidade e Lazer, e 01 (um) na Categoria Infraestrutura. E a nossa Unidade foi representada na FETEPS pelos Projetos: "Uvas e Gastronomia, uma viagem por São Roque" na Categoria de Hospitalidade e Lazer; "Tratamento de água contaminada por
metais pesados" (Química); "Implantação da Coleta Seletiva na Cidade de Mairinque" (Gestão e Ciências Econômicas).
A partir de 2017, a FETEPS passou a ser realizada em ambiente virtual.
Participação em Outras Feiras
A fim de promover seus Projetos Internos, a Etec, com o apoio da APM (Associação de Pais e Mestres) vem participando de várias Feiras para Estudantes no Brasil
Febrace - Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia
Em 2017 nossa Etec foi representada na Febrace pelos alunos do Curso Técnico em Química, com o Projeto "Presença de Fibras Têxteis Sintéticas nas Águas Residuais de Lavagens Domésticas". Este ano o referido Projeto teve continuidade e seus
resultados foram igualmente apresentados na Febrace.
Relacionamento Família/Escola; Escola/Aluno
A partir de 2014, a ETEC de MAIRINQUE, assim como quase a totalidade das Etecs, conta com o Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional, mais comumente identificado como profissional responsável pela Orientação
Educacional.
O trabalho tem sido executado, ressaltando-se o acompanhamento dos alunos em suas necessidades, tais como gerenciamento das Progressões Parciais e formação permanente do Corpo Discente, no que diz respeito aos seus valores e atitudes.
Sempre que necessária uma mediação entre alunos ou professores/alunos ou mesmo quando há uma provável situação emergencial detectada por algum professor, no que diz respeito a comportamento ou aprendizado de alunos, o encaminhamento à
Orientação é realizado e o atendimento é registrado em livro próprio.
Com a implantação do SIGA na Unidade, o Registro de Ocorrências elaborado pelo Corpo Docente será efetuado digitalmente e consultado pelo Núcleo Pedagógico da Unidade para a tomada das orientações necessárias aos Alunos e Responsáveis.
A interação com o Corpo Docente para um melhor conhecimento da vida escolar do aluno, bem como um relacionamento maior com alguns Pais/Responsáveis de alunos para troca de informações sobre os mesmos, tem sido uma das tarefas
desempenhada pela Orientadora Educacional da ETEC de MAIRINQUE, visando a construção de um ambiente democrático e participativo.
Palestras educativas e orientadas para nossos jovens e igualmente para seus pais/responsáveis foram ministradas ao longo de 2017, visando resultados positivos e reflexivos na vida escolar de seus filhos.
Os Projetos de Integração Família/Escola programados para os sábados letivos, e representados dentre outros, pela nossa já tradicional Festa Junina e demais Atividades Esportivas/Culturais, ajudam a desenvolver laços de amizade.
Por outro lado, atividades que reforçam os relacionamentos interpessoais são desenvolvidas no intervalo do almoço, quando alunos, no pátio, utilizam seus instrumentos musicais; quando usam a Quadra Poliesportiva; quando utilizam os puffs, redário ou
colchonetes para descanso; quando utilizam o Laboratório de Informática para entrar nas mídias sociais; quando usufruem da Biblioteca, etc.
Professor Conselheiro
O objetivo do Professor Conselheiro é aumentar os níveis de aproximação entre professores, alunos e toda a comunidade escolar, e inclusive, manter um diálogo permanente com os demais professores da turma a fim de que todos os envolvidos estejam
informados sobre o andamento da mesma (déficits/crescimento).
Identificação do Corpo Discente (Controle de Entrada e Saída)
A identificação de todos os alunos é realizada através de Carteirinha Escolar, emitida pela Unidade e distribuída a todos os discentes. Ao adentrar a Escola, o aluno deverá, sempre que solicitado pelo Vigilante, apresentar sua Carteirinha de Identificação
Escolar. Se porventura o aluno não estiver em posse da mesma, não será impedido de adentrar a Escola, mas terá seu nome anotado para controle e emissão de nova Carteirinha, em caso de reincidência.
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Os alunos menores que necessitam sair antes do término da aula trazem solicitação de Pais/Responsáveis devidamente assinadas. A Orientação Educacional ou Coordenação do Curso entra em contato para atestar a veracidade do pedido, após o que,
emite Autorização para o aluno, que ao sair, entrega aos Vigilantes na Portaria.
Caso o próprio Pai/Responsável venha buscar seu filho em horário diferenciado, assina na Secretaria documento com seus dados pessoais e recebe igualmente uma Autorização para entregar aos Vigilantes na Portaria.
Representantes de Classe
Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Etec de Mairinque tem o apoio dos Representantes de Classe. Seu principal objetivo é desenvolver a ligação da Equipe de Gestão com as turmas, trazendo as sugestões e reclamações dos alunos para a Liderança
Escolar e levando dela as diretrizes e informações que permeiam o bom andamento do processo ensino aprendizagem.
O processo é trabalhado pela Secretaria Acadêmica, Orientadora Educacional e Coordenadores de Cursos, no início de cada semestre ou ano, gerando documentos que legalizem a existência desses representantes.

QUADRO DE REPRESENTANTES
TURMA

REPRESENTANTE

VICE REPRESENTANTE

1º A

VITOR GUSTAVO BRITO ANDRADE

ALEXANDA PEREIRA DA SILVA

2º A

VINÍCIUS LEMES QUARESMA

ISABELLE XAVIER SANTOS MOURA

3º A

LETÍCIA EDUARDA RODRIGUES PEDROSO

NATALIA SAMORA CAMARGO

1º B

MARIA JÚLIA RIBEIRO DA SILVA

PEDRO JULIO CAJADO CAPITÃO

2º B

ALLAN MIKAYO RODRIGUES ALVES

FERNANDA IZAURA FERREIRA

3º B

PATRICK SILVA DAS NEVES

ERIK BRENDO PONTES DE ANDRADE

1º TRHT

LUCAS HENRIQUE GOMES DE GÓES

EDUARDA NICOLE BARBOSA DOS SANTOS

2º TAT

JOÃO VITOR FIDELLIS MARIANO

JESSICA CRISTINA SALVIANO HIDALGO

3 º TAT

ANTONY GABRIEL SILVA GOMES

JACKELINE DE OLIVEIRA SOUZA

3º TCN

LUCAS HENRIQUE GOMES DE GÓES

ANDRESSA MAGALHÃES DOS SANTOS

3º TCON

CLAUDIA RODRIGUES TAVARES

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES

1º TLN

BIANKA KARINA RIBEIRO RODRIGUES

LUANA GABRIELA DOMINGUES

2º TLN

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

3º TLN

RENAN BARONE NEPOMUCENO

THIAGO DIAS ALMEIDA

1º TNN

MARCELO ROBERTO CRUZ

FABIO JOSÉ VALENTIM DE SOUZA

3º TQN

LARISSA OLIVEIRA DA SILVA

LAURA FRANCINE ROCHA BASSO

4º TQN

ROSECLER JOSIELE MACHADO

MARIA CLARA QUILEZ AMARO

1º TRHNE

DÉBORA APARECIDA BERNAL DE GÓES

RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS

1º TFNE

TADEU ANTONIO NUNES JUNIOR

REINALDO SILVA DA CRUZ

2º TCNE

JENIFER BIZERRA FERREIRA

DIEGO LEMES RODRIGUES DE SOUZA

2º TANE

EVELLY BIANCA CORREIA NASCIMENTO

LEANDRO DA SILVA MATIAS

3º TLNE

GISELE GERONIMO DA SILVA

LUCAS CAMARGO DE OLIVEIRA

3º TLNE V

ELAINE DINIZ MORAES DE LIMA

KATHIA SUELEN PEREIRA CARVALHO
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Procedimentos de acompanhamento e ações contra evasão
a) Incentivamos Professores e Alunos a desenvolver com mais ênfase o Projeto Monitoria, para que os alunos com dificuldade de aprendizagem consigam superar suas necessidades e sintam-se mais adequados ao ambiente escolar;

b) Realização de acompanhamento da equipe de Gestão (Coordenador Pedagógico, Coordenadores de Curso, Orientação Educacional) junto aos Docentes para que realizem a Recuperação Contínua e a insiram em anotações no Diário de Classe;

c) Através de Reuniões Pedagógicas, o Coordenador incentiva os professores a que desenvolvam uma pedagogia diferenciada, com aulas dinâmicas e avaliações distintas;

d) Incentivamos os professores a encaminhar à Orientação Educacional os alunos que identifiquem com dificuldades no relacionamento e aprendizagem;

e) O Núcleo Pedagógico, através de atendimento individual com os alunos procura orientar o Corpo Discente na importância dos estudos para a Carreira Profissional.
f) A Direção da Etec de Mairinque, com apoio de toda a Comunidade vem desenvolvendo Palestras de Ex-alunos para nossos discentes, sobre a importância da Etec e dos estudos em sua carreira profissional. Essas atividades são realizadas através do
“Projeto #eufuietecmk".
g) Através de Palestras com Profissionais dos Eixos Tecnológicos dos Cursos da Unidade, procura desenvolver a cultura da importância da Educação Profissional Técnica no Mercado de Trabalho.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE
Localização: Rua Antonio Alves de Souza, s/n - Centro - Mairinque - SP
Fones: (11) 4718.3053 / 4718.2572 / 4718.2605
Email: e235dir@cps.sp.gov.br; e235adm@cps.sp.gov.br; e235acad@cps.sp.gov.br .
Site: http://www.etecdemairinque.com.br/
Código da Unidade: 235

ATOS FORMAIS DE CRIAÇÃO
Data de criação: Decreto nº 55.682, de 07 de abril de 2010 (DOE de 08/04/2010).

MODALIDADE DE ENSINO
Técnico em Administração: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10-09-2015, publicado no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção l, página 52-53.
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Técnico em Contabilidade: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção l, página 52-53.
Técnico em Cozinha: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 758, de 10-09-2015, publicado no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção l, página 54.
Técnico em Finanças: Plano de Curso aprovado pela Poratia CETEC nº 733, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção I, página 52-53.
Técnico em Logística: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção I, página 52-53.
Técnico em Nutrição e Dietética: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 724, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-09-2015, seçao I, página 52.
Técnico em Química: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n°774, de 24-09-2015, publicada no DOE de 25-09-2015, Poder Executivo, seção I, página 37.
Técnico em Recursos Humanos: Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-09-2015, Poder Executivo, seção l, página 52-53.
Ensino Médio: Parecer CEE nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998, Seção I, pág.13. Lei Federal nº 9394/96, Resolução CNE/CEB nº 02/12 e Indicações CEE nº 09/00 e 77/08.
Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1330, de 11-10-2017, publicada no Diário Oficial de 17-10-2017, Poder Executivo, seção I, página 33.
Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 775, de 24-09-2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015, Poder Executivo, seção I, página 37.
Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 844, de 15-02-2016, republicada no Diário Oficial de 02-03-2016 - Poder Executivo - Seção I - página 49.

HISTÓRICO DA ESCOLA
O Município, que hoje abriga uma das mais novas Escolas Técnicas do Estado, começou sua história no ano de 1890, quando foi fundada a Vila Mayrink, pelo então Conselheiro Francisco de Paula Mayrink, diretor da E.F.S - Estrada de Ferro Sorocabana,
ferrovia que passava por ali.
A área com aproximadamente 264 alqueires, localizado dentro da Fazenda Canguera, no município de São Roque, foi comprado pela Companhia Sorocabana, com intuito de abrigar os funcionários da
E.F.S, além de servir para a expansão da ferrovia e o plantio de árvores destinado à extração de madeira para lenha.

A Vila Mayrink, por algum tempo, e por motivos territoriais, foi chamada de Canguera, e até mesmo de Manduzinho, apelido de um dos proprietários da Fazenda. E só em 1900, o povoado, já
consideravelmente extenso, homenageia de forma definitiva seu fundador, nomeando-se Conselheiro Mayrink.

Em 1904, com a expansão ferroviária, a Vila conquista sua elevação à categoria de Distrito e, dois anos depois, ganha a Estação Ferroviária Mayrink, primeira
obra em concreto armado do País, e de grande importância arquitetônica, ao representar a estética art-nouveau no Brasil.

Em 31 de Dezembro de 1958, finalmente, o distrito alcança a condição de Município e se desmembra totalmente de São Roque.
Desde então, Mairinque vem progredindo, na medida em que novas empresas se instalam na cidade. Seu parque industrial conta, atualmente, com mais de 50 indústrias e uma região central, com uma área
comercial bastante desenvolvida, tendo ganho neste último ano um novo complexo comercial denominado Outlet Dona Catarina. Junto com este crescimento, gera-se a necessidade de mão de obra
qualificada para a inserção no mercado de trabalho.
Neste contexto, cria-se oficialmente, no dia 07 de Abril de 2010, através do Decreto no55.682, a Escola Técnica Estadual de Mairinque, visando qualificar o mercado local e regional com profissionais aptos para atender os diversos segmentos.
Em atividade desde o início do mês de Fevereiro de 2010, a Escola, até aquele momento, era denominada classe descentralizada da Etec de São Roque, tornando-se uma Unidade em menos de três meses.
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Sua Inauguração Oficial aconteceu no dia 22 de Outubro de 2010, com a presença do então Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo Sr. Luciano Santos Tavares de Almeida, da Diretora
Superintendente do CEETEPS Sra. Laura Laganá, e do Prefeito de Mairinque Sr Dennys Veneri. Na ocasião, os representantes do Centro Paula Souza e do Governo do Estado e Municipal conheceram as
dependências da Unidade, e realizaram o Cerimonial de Inauguração, com total cobertura da imprensa local. A gestão inicial da Unidade Escolar foi realizada pelo Professor Divanil Antunes Urbano sob o
status pro tempore entre 2010 e 2012. Em 2012 o Professor Divanil Antunes Urbano compôs a lista tríplice de candidatos à Direção, obtendo a maioria dos votos. Reconduzido na eleição para o período de
2012 a 2016. Em 2016 na nova eleção teve a maioria dos votos, ficando eleito para o período de 2016 a 2020..
A Etec de Mairinque foi, no primeiro ano, contemplada com os cursos de Técnico em Contabilidade, Logística e Cozinha, sendo que este último teve seu início apenas no 2º semestre. Em 2011, a Etec passou
a oferecer também o Ensino Médio, além do curso Técnico em Administração.

Já o ano de 2012 é marcado pelo início do curso Técnico em Química, e pela construção de seus laboratórios. No 2º semestre desse ano, têm início as atividades de Classes Descentralizadas nas cidades de :
a) Vargem Grande Paulista, com uma sala de Técnico em Contabilidade, em convênio firmado com a Prefeitura e o Centro Paula Souza;
b) Ibiúna, em parceria com a Secretaria da Educação, iniciam-se dois Cursos Técnicos: Administração e Comércio.
Neste novo ano a Etec acrescentou mais oções de cursos em suas dependências além do já oferecidos, foram implantados o Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças em Ibiúna.
Importante destacar que atualmente o Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, que pertence a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, administra em aproximadamente 300 municípios paulistas,
contando atualmente com:
222 Escolas Técnicas (ETEC)
70 Faculdades de Tecnologia (FATEC)
290 mil alunos (ETEC/FATEC)
O prédio onde atualmente a Escola está instalada já serviu de Refeitório Municipal, além de Almoxarifado do Departamento de Saúde da cidade. Para atender a Etec, o mesmo foi desativado e sofreu diversas reformas, resultando em uma edificação
praticamente nova e pronta para suprir as necessidades dos cursos iniciais. A estrutura física da Etec de Mairinque tem os seguintes espaços:
Salas Administrativas (Direção, RH, Secretaria Acadêmica e Sala dos Professores)
07 Salas de Aula
01 Laboratório de Informática
01 Laboratório de Gestão
01 Espaço Gastronômico (Cozinha e Panificação)
04 Laboratórios de Química
01 Salão
01 Biblioteca
06 Conjuntos Sanitários
Sala de Coordenação
Sala de Orientação Educacional / APM
Almoxarifado 1 e 2
Pátio (coberto)
Estacionamento
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Redário
Quadra Poliesportiva sem cobertura
Área Externa - 2010

Área Externa - 2017

Salão de Eventos

Biblioteca
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Sala dos Professores

Circulação Interna do Prédio
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No mês de Fevereiro de 2011, a Etec de Mairinque foi contemplada com o SIGARRA, um sistema pioneiro no Centro Paula Souza que visava facilitar o funcionamento acadêmico através de um portal na Internet. Neste ambiente virtual foi possível lançar e
checar faltas e notas, agendar laboratórios e equipamentos, realizar distribuição de salas e tantos outros procedimentos rotineiros de uma Escola, de uma maneira ágil e moderna. O projeto implantado em nossa Unidade deixou, a partir de 2013, de ser um
projeto piloto e passou a ter função definitiva para atendimentos acadêmicos, tanto no conceito documental como no de divulgação à comunidade das avaliações e assiduidade. Tudo isso atendendo uma proposta de acompanhamento com o uso da
Internet. Porém, devido a algumas necessidades, o referido Sistema foi substituído por outro (SIGA) a partir de 2015.
Na sequência de implantação de cursos na Unidade, o ano de 2012 foi marcado pelo inicio da primeira turma na modalidade Ensino Técnico Integrado ao Médio com a formação Técnica em Administração. Essa foi uma classe responsável pela mudança
de conceitos e rotina na Etec, pois a permanência dos alunos era de forma integral. Nos anos seguintes, novas turmas foram implantadas. Em 2013 foi a vez do Curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio e em 2014, a do Curso Técnico em
Química Integrado ao Ensino Médio. No ano de 2015 foi implantado o Curso Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio. Já em 2018 na Etec sede foi aberto o Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio
No primeiro semestre de 2013, os alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, passaram a ter merenda oferecida pela Prefeitura Municipal de Mairinque totalizando 80 alunos. Em 2014 o número foi ampliado para 120 alunos no Ensino
Integrado, além da oferta de merenda destinada aos alunos do Ensino Médio que estudam no período da tarde e noite em algum Curso Técnico da Etec de Mairinque.
No dia 25 de fevereiro de 2013, foi fundada a “Associação de Pais e Mestres Escola Estadual de Mairinque”, com sede na própria Unidade Escolar. A APM da escola foi criada visando ampliar as melhorias na Escola através das ações da Comunidade
Escolar.
A partir da aprovação da Lei Municipal nº 3021, de 11 de julho de 2013, teve inicio o Cursinho Preparatório para Vestibulares da Etec de Mairinque, atendendo a 120 alunos. Sua aula inaugural ocorreu no dia 12 de agosto de 2013, numa das salas da E.M.
Prof. Manoel Martins Villaça. No final do semestre o Cursinho Pré-Vestibular obteve 43 aprovações nos Vestibulares mais concorridos do Brasil.
No dia 19 de dezembro de 2013 ocorreu o Cerimonial de Colação de Grau da primeira turma de Ensino Médio da Etec de Mairinque com um total de 77 alunos promovidos,completando dessa forma o primeiro ciclo do Ensino Médio em nossa Unidade.
No inicio do primeiro semestre de 2014, a Etec de Mairinque foi agraciada pelo Governo do Estado de São Paulo com um projeto de reforma do Prédio, contemplando os seguintes itens: pintura interna e externa; reforma dos banheiros; troca do alambrado
e telhado; calçamento e reforma dos laboratórios de Química e Cozinha.
Como proposta de manter uma dinâmica na oferta de cursos, para o 2º Semestre de 2014, a Etec de Mairinque lança mais um Curso Técnico (em Recursos Humanos) e o primeiro Curso de Especialização da região (em Panificação e Confeitaria).
Para a Etec de Mairinque o crescimento foi além de sua Sede e as Classes Descentralizadas de Ibiúna e Vargem Grande Paulista começam a gerar Projetos e atividades de grande repercussão em toda região.
Em maio de 2013 na Classe Descentralizada de Ibiúna aconteceu a 1ª Expotec Ibiúna, com a exposição de diversos projetos elaborados por alunos dos cursos de Técnico em Administração, Comércio e Logística em parceria com inúmeras empresas do
Município.
Em dezembro do mesmo ano os primeiros "Trabalhos de Conclusão de Curso" das turmas de Comércio e Administração em Ibiúna e da turma de Contabilidade em Vargem Grande Paulista foram registrados, com apresentação à banca validadora e
posterior entrega dos trabalhos escritos.
Começamos 2014 com uma nova turma de Técnico em Logística na Classe Descentralizada de Ibiúna, e com uma nova turma de Técnico em Administração na Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista, sempre apoiados pelos poderes públicos
de cada localidade.
O ano de 2015 teve sua marca na história da Etec de Mairinque. Houve a reformulação do site da Etec e a implantação de um novo Curso, o de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio. No dia 07 de abril de 2015, foi comemorado em
um grande evento festivo o Jubileu de Madeira da Unidade de Ensino, que completou nessa ocasião 5 anos de muito trabalho e resultados positivos. O CEMEC (Centro Educacional e Cultural de Mairinque) recebeu mais de 600 pessoas que puderam
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vivenciar através da apresentação de uma contadora de histórias, a trajetória da Etec de Mairinque. De forma dinâmica e com apresentações dos alunos, aquela noite transformou-se em um momento mágico. No dia 08 de abril tivemos também um jantar
comemorativo, que reuniu todo o corpo docente, personalidades e autoridades do Município de Mairinque. É implantado desde o início desse ano letivo um novo sistema acadêmico em nossa Unidade, denominado SIGA.
Entre os dias 22 e 24 de setembro de 2015 a Etec sediou a 5º Semana de Exposições, Palestras e Atividades Culturais – Expotec. O evento conquistou espaço no calendário das Instituições de Ensino da Região de Mairinque e já é tradicional a visita de
alunos das séries finais do ensino fundamental,com apoio da Secretária da Educação do Município. O evento registrou público de 1503 visitantes durante os 3 dias de evento. Em 2016, em sua 6ª edição, a EXPOTEC alcançou o número de 1800
visitantes, o que foi considerado imensamente satisfatório aos nossos objetivos. em 2017, em sua 7º edição a EXPOTEC trouxe para visitação as suas dependências aproximadamente 3000 visitantes entre a comunidade local da cidade e região, bem
como escolas municipais.
O ano de 2015 também foi marcado pela premiação (1º lugar) do "Projeto Food Truck" na IX FETEPS (Feira Tecnológica do Centro Paula Souza). Além desse Projeto premiado, a Etec de Mairinque expôs o Projeto desenvolvido por alunas do 1º ano do

A Etec de Mairinque foi representada na Feira Ciência Jovem em 2013, com o Projeto "Neve
Artificial" , e em 2015, com o Projeto "Eco Casa", ambos da área de Química.
Curso Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio, sob o tema" Hiperburguer".

Do início de 2010 até os dias atuais, a Escola Técnica Estadual de Mairinque vem escrevendo a sua própria história, através de conquistas e progressos. E este crescimento não para por aqui. O ano de 2016 teve início com uma grande novidade! Uma
turma de Especialização Técnica em Logística Reversa foi implantada, sendo que um dos seus objetivos foi o atendimento a alunos de 09 (nove) turmas já formadas em nossa Etec. Tal Especialização foi idealizada por grandes profissionais do Centro
Paula Souza e entre eles, docentes vinculados ao já tradicional Curso de Logística da Etec de Mairinque.
Na continuidade do ano de 2016, a Etec passou por reformas no seu quadro admnistrativo, onde dificuldades foram surgindo pela falta de funcionários em cada departamento. Como ponto positivo atingimos números de inscritos nos Vestibulinhos com um
percentual médio superior a 10% com relação a períodos anteriores. Diversos Projetos Sociais foram desenvolvidos na cidade, onde foram atendidos a APAE, Asilo Lar São Vicente de Paulo, Obra Assistencial e algumas Associações de bairros da cidade
de Mairinque.
Iniciamos 2017! Um ano que traz no mês de janeiro, em virtude das chuvas, problemas de alagamento em diversos ambientes da Escola, além da constatação de uma cobertura com calhas mal dimensionadas e telhas quebradas e soltas. Foi um ano de
muito trabalho, principalmente no processo de manutenção dos cursos oferecidos pela Etec. Finalizando o ano de 2017, a Etec recebeu um investimento para reforma da cobertura do Centro Paula Souza, verba do PDDE para aquisição de ventiladores,
revitalização da biblioteca e pintura das salas de aula, concluindo essas atividades em março de 2018.
A Etec de Mairinque percebe a importância de trabalhar uma Equipe integrada e motivada a enfrentar os desafios, assim como sente a necessidade de buscar mudanças para o seu fortalecimento.
Mandatos de Direção:
- Diretor pró tempore: 26/04/2010 até 14/07/2012 - Prof. Divanil Antunes Urbano
- 1º Gestão: 15/07/2012 até 14/07/2016 - Prof. Divanil Antunes Urbano
- 2º Gestão: 15/07/2016 até 14/07/2020 - Prof. Divanil Antunes Urbano

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Técnico

Descrição:
EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Turmas: 02 (Etec de Mairinque), 01 (Classe Descentralizada de Ibiúna)
Total de Alunos: 74 (Etec de Mairinque), 39 (Ibiúna)
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, Vargem Grande Paulista e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias, Comércio e Escritórios.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administra vo
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente Administra vo
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Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Administração

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Turmas: 01 (Etec de Mairinque), 01 (Classe Descentralizada de Ibiúna)
Total de Alunos: 28 (Etec de Mairinque), 32 (Ibiúna)
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, Vargem Grande Paulista e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias, Comércio e Escritórios.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Sem cer ﬁcação Técnica
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Contabilidade

EIXO TECNOLÓGICO: HOSPITALIDADE E LAZER
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COZINHA
Turmas: 01 (Etec de Mairinque)
Total de Alunos: 30
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Alumínio, São Roque.
Mercado de Trabalho: Cozinhas Industriais, Restaurantes e como Empreendedores.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Cozinha
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente de Serviços Gastronômicos
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Cozinha

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM FINANÇAS
Turmas: 01 (Classe Descentralizada de Ibiúna)
Total de Alunos: 40
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Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Ibiúna, Vargem Grande Paulista e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias, Comércio e Escritórios.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Financeiro
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente Financeiro
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Finanças

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA
Turmas: 03 (Etec de Mairinque), 01 (Classe Descentralizada de Ibiúna), 01 (Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista)
Total de Alunos: 102 (Mairinque), 32 (Ibiúna), 31 (Vargem Grande Paulista).
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Alumínio e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias e Comércio .
Cer ﬁcação
Módulo I - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Logís ca
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente de Logís ca
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Logís ca

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Turmas: 01 (Etec de Mairinque)
Total de Alunos: 40
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, Sorocaba e São Roque.
Mercado de Trabalho: Cozinhas Industriais, Restaurantes e como Empreendedores.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Sem cer ﬁcação Técnica
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente de Produtos em Serviços de Alimentação
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Nutrição e Dieté ca
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EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM QUÍMICA
Turmas: 02
Total de Alunos: 68 (Mairinque)
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, Votoran m e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Sem Cer ﬁcação Técnica
Módulo II - Sem Cer ﬁcação Técnica
Módulo III - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Laboratório Químico
Módulo IV - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Química

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
Turmas: 01 (Etec de Mairinque), 01 (Classe Descentralizada de Ibiúna)
Total de Alunos: 40 (Etec de Mairinque), 40 (Ibiúna)
Clientela: aprovados em processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, Vargem Grande Paulista e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias, Comércio e Escritórios.
Cer ﬁcação:
Módulo I - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Recursos Humanos
Módulo II - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente de Departamento Pessoal
Módulo III - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Recursos Humanos

Habilitações associadas:
Nutrição e Dietética
Administração
Contabilidade
Logística
Química
Cozinha
Recursos Humanos
Finanças
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Médio

Descrição:
ENSINO MÉDIO
Turmas: 03
Número de Alunos: 120
Clientela: Aprovados em processo vestibulinho, origem Mairinque, São Roque, Alumínio e Sorocaba

Habilitações associadas:
Ensino Médio

Modalidade:

Integrado

Descrição:
EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COZINHA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Turmas: 01 (Etec de Mairinque)
Total de Alunos: 40
Clientela: Aprovados em Processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Alumínio e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias, Cozinhas Industriais, Escolas e Restaurantes
Cer ﬁcação:
1ª. série - Sem Cer ﬁcação Técnica
2ª. série - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxilair de Cozinha
3ª. série - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Cozinha

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Turmas: 01 (Etec de Mairinque)
Total de Alunos: 37
Clientela: Aprovados em Processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio e São Roque.
Mercado de Trabalho: Indústrias.
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Cer ﬁcação:
1ª. série - Sem Cer ﬁcação
2ª. série - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Laboratório Químico
3ª. série - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Química

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Turmas: 01
Total de Alunos: 39
Clientela: Aprovados em Processo de Ves bulinho, localidade de Mairinque, Ibiúna, Alumínio, São Roque e Itapevi
Mercado de Trabalho: Indústrias e Comércio.
Cer ﬁcação:
1ª. série - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Logís ca
2ª. série - Qualiﬁcação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de Assistente de Logís ca
3ª. série - Habilitação Proﬁssional de Técnico em Logís ca

Habilitações associadas:
Química (Etim)
Logística (Etim)
Cozinha (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Administração

2º Módulo

Tarde

40

01

Administração

3º Módulo

Tarde

34

01

Contabilidade

3º Módulo

Noite

28

01

Cozinha

3º Módulo

Noite

30

01

Cozinha (Etim)

1ª Série

Manhã

40

01

Ensino Médio

1ª Série

Manhã

40

01

Ensino Médio

2ª Série

Manhã

40

01

Ensino Médio

3ª Série

Manhã

40

01

Logística

1º Módulo

Noite

40

01

Logística

2º Módulo

Noite

34

01
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Logística
Logística (Etim)

3º Módulo

Noite

28

01

3ª Série

Manhã

39

01

Nutrição e Dietética

1º Módulo

Noite

40

01

Química

3º Módulo

Noite

32

01

Química

4º Módulo

Noite

36

01

2ª Série

Manhã

37

01

1º Módulo

Tarde

40

01

17

618

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

3º Módulo

Noite

31

1

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Química (Etim)
Recursos Humanos
Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018
Habilitação

Série/Módulo

CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

EMEF Francisca do Prado - Vargem Grande Paulista

Coordenador:

Filipe Bacar de Góes

Parcerias:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista

Habilitação
Logística

Localização:

EE Roque Bastos - Ibiúna

Coordenador:

Rita Manco Cunha

Parcerias:

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Ibiúna.
Cursos
Técnico em Finanças, 1 classe, 40 alunos, 1º módulo, turno noite
Técnico em Recursos Humanos, 1 classe, 40 alunos, 1º módulo, turno noite

Habilitação

Série/Módulo

Turno

Administração

1º Módulo

Noite

40

1

Logística

3º Módulo

Noite

32

1

Contabilidade

2º Módulo

Noite

32

1

Administração

2º Módulo

Noite

39

1

Comércio

1º Módulo

Noite

40

1

RECURSOS HUMANOS 2018
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

27/118

23/05/2018

Centro Paula Souza

A Etec de Mairinque é composta por uma Equipe de funcionários que envolvem diversas Etecs, Prefeitura de Mairinque, APM, CIEE e Empresas Terceirizadas.
A equipe de Gestão da Etec é formada por profissionais contratados pelo CEETEPS, entre eles: a Direção da Etec, Diretor de Serviço - Área Administrativa, Diretor de Serviço - Área Acadêmica e Assistente Técnico Administrativo I e o Assistente
Administrativo.
O corpo docente é constituído por professores com sede na Etec de Mairinque e por ampliação de carga-horária de docentes com sede nas Etecs das cidades de São Roque, Cotia, Santana de Parnaíba, Sorocaba, Piedade e Votorantim.
As funções do Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Coordenador de Curso e Professor Responsável por Laboratório são exercidas sob forma de HAE - Hora Atividade Específica atribuída a professores da Etec.
O quadro de servidores administrativos é composto por três servidores como Agente Técnico e Administrativo, por 02 servidores da Prefeitura Municipal de Mairinque que prestam serviços na Etec, de acordo com o convênio firmado entre o CEETEPS e o
órgão Municipal local, quatro estagiários do CIEE, uma funcionária contratada pela APM e um Auxiliar de Docente para a Área de Informática.
Os serviços de limpeza e de segurança fazem parte das empresas terceirizadas contratadas pelo CEETEPS. A limpeza é realizada por três funcionárias da empresa RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda e a segurança é feita por sete funcionários da
empresa Essencial Sistema de Segurança - EIRELI que prestam serviços em escala de 12 x 36 horas.

Nome:

Adriana Gabriele de Lima Ferreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo na Diretoria Administrativa da Etec de Mairinque, exerce a função de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. Auxilia o Diretor de
Serviço nas atividades de rotina do departamento. Formação: Técnico em Administração.

Nome:

Adriana Márcia Cerqueira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso de Cozinha Integrado ao Ensino Médio no componente curricular Higiene e Segurança nos Serviços de Alimentação.
Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição.

Nome:

Adriene Norma Viviani Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no Ensino Médio, no componente curricular Artes. Afastada das aulas para exercer o cargo de Diretor de Escola Técnica, na Etec Caraguatatuba.
Formação Acadêmica: Licenciada em Educação Artística - Modalidade Artes Plásticas; Licenciada em Pedagogia.

Nome:

Agnaldo Luiz Araujo

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período diurno 12x36. Formação: Ensino Fundamental.

Nome:

Alex de Sousa Kaam

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor em Licença para tratar de Interesse Particulares.
Formação Acadêmica: Bacharel em Sistemas de Informação.

Nome:

André Luiz Rodrigues de Camargo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade e Logística nos componentes curriculares Inglês Instrumental e Linguagem Trabalho e Tecnologia.
Formação Acadêmica: Licenciado em Letras - Língua Portuguesa e Inglesa.

Nome:

Bianca Andreose Lima Galvão
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Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo, exerce sua função na Diretoria Acadêmica da Etec de Mairinque, auxilia os professores na documentação pedagógica e atendimento
ao aluno, trabalha de segunda a sexta-feira das 13h às 22h. Formação: Ensino Médio.

Nome:

Bruno Pereira Santos Almeida

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Técnico Administrativo I, servidor contratado em Comissão pelo Centro Paula Souza, cumprindo o horário de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h.
Principais atividades desenvolvidas: assessora a Direção da Etec; é responsável pelo contato empresa-escola e estágios; é responsável por eventos que envolvam a
Comunidade Escolar. Formação Acadêmica: Licenciatura em História.

Nome:

Carlos Alberto Leite de Moraes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Cozinha e Cozinha Integrado ao Ensino Médio, e é responsável pela Coordenação do Curso Técnico em Cozinha e do Curso de
Cozinha Integrado ao Ensino Médio e Coordenação dos Laboratórios.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Administração Hoteleira; Licenciatura em Hospitalidade e Alojamento; Bacharel em Hotelaria.

Nome:

Carlos Cesar Carvalho Martins

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Funcionário da Prefeitura Municipal de Mairinque que presta serviço na Diretoria Acadêmica da Etec de Mairinque, como Auxiliar Administrativo, das 7h às 16h.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Letras.

Nome:

Carmen Eliana da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso de Logística Integrado ao Ensino Médio e no Técnico em Administração.
Formação Acadêmica: Graduada em Ciências Contábeis.

Nome:

Carolina Aparecida Mangini dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e Ensino Médio integrado no Componente curricular Biologia.
Formação Acadêmica: Licenciada em Ciências Biológicas.

Nome:

Carolina Camacho Novak

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Estagiária do CIEE, do Ensino Superior, contratada para atender a Diretoria Acadêmica.

Nome:

Claudia Rosana Trevisani Corrêa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no curso de Cozinha Integrado ao Ensino Médio. Afastada das aulas para exercer o cargo de Diretor de Serviço - Área Acadêmica, na Etec Darcy
Pereira de Moraes - Itapetininga.
Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição, Pedagogia e Ciências Biológicas.

Nome:

Cleide Vieira de Camargo
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Logística, Recursos Humanos e Logística Integrado ao Ensino Médio. Responde pela Coordenação do Curso Técnico em Logística
Integrado ao Ensino Médio.
Formação Acadêmica: Tecnologia em Logística; Bacharelado em Administração; Pós graduação em Logística Empresarial.

Nome:

Cristiane Regina Rodrigues Costa Piccirillo Simões

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Funcionária da APM, responsável pela gestão do Cursinho da Prefeitura Municipal de Mairinque em Parceria com a APM da Etec de Mairinque.

Nome:

Dalmacio Luiz Januário de Lima

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos Cursos Técnicos de Administração e Logística.
Formação Acadêmica: Graduado em Administração.

Nome:

Daniela de Abreu Teixeira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Recursos Humanos, Logística e Nutrição e Dietética.
Formação Acadêmica: Licenciada em Letras - Português e Literaturas da Língua Portuguesa.

Nome:

Daniela de Cássia Dias

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Funcionária da empresa RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda, prestando serviço de segunda a sexta-feira na Unidade.
Formação: Ensino Fundamental

Nome:

Daniela Garcia de Oliveira Rissi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas nos cursos de Técnico em Administração, Contabilidade, Logística, Química, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado. Afastada das aulas para
assumir emprego público em confiança de Diretor de Serviço - Área Administrativa.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Direito do Trabalho; Licenciada em Direito; Bacharel em Direito.

Nome:

Divanil Antunes Urbano

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Exerce a função de Diretor de Escola Técnica. É responsável pela gestão na Etec nos âmbitos administrativos, acadêmicos e pedagógicos. Formação Acadêmica: Pós
graduação em Eventos; Pós graduação em Gestão Escolar; Extensão Universitária em Gestão Escolar e Novas Tecnologias; Bacharel em Engenharia Civil; Licenciatura
em Construção Civil.

Nome:

Domingas Santurião

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Nutrição e Dietética. Responsável pelo Projeto Biblioteca Ativa.
Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição.
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Nome:

Edinaldo dos Santos Mota

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizadas que presta serviços na Etec no período noturno, escala 12x36. Formação: Ensino Médio.

Nome:

Eliani Batista Farias

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade e Logística Integrado ao Ensino Médio.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Contabilidade de Empresas; Bacharel em Ciências Contábeis.

Nome:

Elisangela Stefani

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico em Contabilidade.
Formação Acadêmica: Graduada em Ciências Contábeis.

Nome:

Elizabeth Abrão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado, no componente curricular Física.
Formação Acadêmica: Licenciada em Matemática.

Nome:

Elton Correia Araujo

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período diurno 12x36. Formação Acadêmica: Graduando em
Logística.

Nome:

Eneida Beraldi Ribeiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado nos componentes curriculares História, Filosofia e Sociologia.
Formação Acadêmica: Mestrado em História Social; Licenciada em História.

Nome:

Ester Araujo da Silva Mateus

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Logística no componente curricular Saúde e Segurança no Trabalho.
Formação Acadêmica: Licenciada em Enfermagem.

Nome:

Everton da Paz Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos Cursos Técnicos em Química e Integrado em Química.
Formação Acadêmica:Licenciatura em Química e Mestrado em Ciências e Matemática.

Nome:

Fabiano Xinidesi Baptista
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Logística na Classe Descentraliza E.E. Prof. Roque Bastos, em Ibiúna.
Formação Acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas; Pós-Graduação em Logística Empresarial.

Nome:

Filipe Bacar Góes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Cozinha, Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio e possui aulas atribuídas no curso de Nutrição e Dietética, das quais
encontra-se afastado para responder pela Coordenação da Classe Descentralizada E.M. Francisca do Prado, em Vargem Grande Paulista.
Formação Acadêmica: Graduado em Gastronomia.

Nome:

Flávio Diego Ferreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo na Etec de Mairinque, que presta serviço na Diretoria Acadêmica da Etec, das 13h às 22h, e oferece suporte aos professores e
coordenadores, no manuseio de equipamentos e documentos pedagógicos. Formação: Técnico em Informática; Graduado em Administração.

Nome:

Flávio Ítalo Franceschi de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas nos cursos Técnicos em Administração e Logística. Afastado das aulas para exercer o cargo de Diretor de Serviço - Área Acadêmica, na Etec de
Cotia.
Formação Acadêmica: Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda.

Nome:

Gilson Cordeiro de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Logística e responde pelo Laboratório de Informática.
Formação Acadêmica: Graduado em Sistemas de Informação.

Nome:

Giovanna Poletti Menegatti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Cozinha e Técnico de Nutrição e Dietética.
Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição.

Nome:

Gislene Lautério Bianchi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Artes no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.
Formação: Educação Artística

Nome:

Hélio Pessolato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no curso Técnico em Recursos Humanos. Encontra-se afastado de suas aulas para assumir a Direção da Escola Técnica Estadual de São Roque.
Formação Acadêmica: Graduado em Ciências Econômicas; Licenciado em Administração; e Pós-Graduado em Gestão Estratégica da Educação.

Nome:

Igor Sala de Figueiredo
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Logística, possui aulas atribuídas no curso de Logística Integrado ao Ensino Médio, das quais encontra-se afastado para assumir
Coordenação do Curso de Logística.
Formação Acadêmica: Licenciado em Administração; Tecnologia em Logística.

Nome:

Ivone Archilia Mesas

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade e Logística. Afastada das mesmas para assumir o Projeto de Orientação e Apoio
Educacional na Etec de Mairinque.
Formação Acadêmica: Licenciada em Contabilidade; Bacharel em Ciências Contábeis.

Nome:

Jaciomar Alves Tavares

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Química e Química Integrado ao Ensino Médio, exerce a função de Coordenador de curso do Técnico em Química.
Formação Acadêmica: Engenharia Química e Licenciatura em Física.

Nome:

Jean Carlos Vaz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Administração e Técnico em Logística.
Formação Acadêmica: Graduado em Administração.

Nome:

Jean Cesar Benassi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Química.
Formação Acadêmica: Licenciado em Química.

Nome:

Jonas Fernandes da Silva

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período diurno como almocista. Formação: Ensino Médio.

Nome:

Jonatas da Silva Mascarenhas

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Cozinha, nos componentes curriculares Cozinha Brasileira, Cozinha Contemporânea, Cozinha Internacional Clássica e Panificação e
Doçaria.
Formação Acadêmica: Licenciado em Hotelaria.

Nome:

José Renato da Silva Brants Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Administração.
Formação Acadêmica: Graduado em Administração.
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Nome:

José Roberto Ribeiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Logística e no Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio.
Formação Acadêmica: Licenciado em Administração.

Nome:

Junior Pedro Colombo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos de Administração, Logística e Recursos Humanos e responde pelo Laboratório de Informática na Classe Descentralizada E.E. Prof. Roque
Bastos, em Ibiúna e pela Coordenação dos Cursos Técnicos de Administração, Logística e Recursos Humanos.
Formação Acadêmica: Bacharel em Administração e Licenciatura em Matemática.

Nome:

Júlio Cesar do Prado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e Língua Espanhola.

Nome:

Lúcia Batista dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Logística, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.
Formação Acadêmica: Licenciada em Educação Física; Graduada em Logística.

Nome:

Maini Barreira Gonçalves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Logística.
Formação Acadêmica: Bacharel em Administração de Empresas.

Nome:

Maria Clara Quilez Amaro

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Estagiária do CIEE, do Ensino Médio, contratada para atender a área de Química.

Nome:

Maria Helena Pires Maciel Leonardi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas nos cursos do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado. Encontra-se afastada para assumir Projeto de Orientação e Apoio Educacional na Etec de
São Roque.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Geografia, Licenciada em Geografia, Licenciada em Ciências Sociais.

Nome:

Maria Lúcia Ribeiro Franceschi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Cozinha Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Logística.
Formação Acadêmica: Tecnologia em Processamento de Dados.
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Nome:

Maria Selma da Silva

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Funcionária da empresa RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda, prestando serviço de segunda a sexta-feira na Unidade.

Nome:

Michel Soares Rodrigues da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e no Ensino Médio Integrado, no componente curricular Geografia.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Geografia.

Nome:

Miclewido Batista do Nascimento

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período diurno 12x36. Formação Acadêmica: Ensino Médio.

Nome:

Moisés Pereira de Oliveira

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período noturno 12x36. Formação: Ensino Fundamental.

Nome:

Natacha Patto Góes Alves Victório

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no curso Técnico em Nutrição e Dietética. Afastada por Licença para tratar de interesses particulares.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Nutrição.

Nome:

Natasha Young Buesa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico em Contabilidade.
Formação Acadêmica: Graduada em Ciências Contábeis e Licenciada em Letras Português e Espanhol.

Nome:

Nilton Cesar de Carvalho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Técnico em Química.
Formação Acadêmica: Licenciado em Química.

Nome:

Patrícia Aparecida de Andrade Belmiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Administração, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Logística.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Administração.

Nome:

Patrícia Regina Vieira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado. Afastada das aulas em Licença Saúde.
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Formação Acadêmica: Licenciada em Letras - Habilitação Português e Francês.

Nome:

Paulo Eduardo Galvez Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Administração, no componente curricular Aplicativos Informatizados. Afastado para atender Projeto Inova na Etec de São Roque.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Administração, Tecnologia em Processamento de Dados.

Nome:

Priscila Cardoso Delmenico

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Nutrição e Dietética. Atende a Coordenação do Curso Técnico em Nutrição e Dietética.
Formação Acadêmica: Licenciada em Nutrição.

Nome:

Raphael Ramos de Miranda

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Exerce a função de Assistente Administrativo na Direção da Etec de segunda a sexta-feira das 10h às 19h. Assessora o Diretor e o Diretor Administrativo nas área de
Recursos Humanos, na manutenção e como Gestor das Empresas Terceirizada na Etec. Formação Acadêmica: Graduado em Turismo.

Nome:

Raul Antonio da Silveira Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Curso Técnico de Cozinha e Técnico de Logística, no Componente Curricular Inglês Instrumental.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Letras - Português e Inglês.

Nome:

Reginaldo de Oliveira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Funcionário da Prefeitura Municipal de Mairinque que presta serviços na Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h30. Formação Acadêmica: Licenciatura
em Matemática.

Nome:

Renata Oliveira Campos Bergamo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Técnico em Administração, possui aulas atribuídas no curso Técnico em Cozinha, Técnico em Logística e
Técnico em Recursos Humanos das quais encontra-se afastada para assumir HAE do Projeto Biblioteca Ativa.
Formação Acadêmica: Letras com Habilitação em Inglês e Literaturas da Língua Inglesa.

Nome:

Ricardo José da Conceição

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade e Recursos Humanos, na Etec de Mairinque e nas Classes Descentralizadas E.E. Prof. Roque Bastos,
em Ibiúna, e E.M. Francisca do Prado, em Vargem Grande Paulista e responde pela Coordenação do Curso de Contabilidade e Curso de Finanças na Classe
Descentralizada E.E. Prof. Roque Bastos, em Ibiúna.
Formação Acadêmica: Bacharel em Ciências Contábeis; Pós Graduação em Recursos Humanos.

Nome:

Ricardo Mentone

Cargo/Função:

Docente
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Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade, Logística e Recursos Humanos, na Etec de Mairinque e Classe Descentralizada E.E. Prof. Roque
Bastos, em Ibiúna.
Formação Acadêmica: Bacharel em Administração.

Nome:

Rita Manco Cunha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado, no componente curricular Biologia. Encontra-se afastada das mesmas para responder pela Classe
Descentralizada de Ibiúna.
Formação Acadêmica: Licenciada em Ciências Biológicas e Pedagogia.

Nome:

Rogério Eduardo Criado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas nos cursos Técnicos de Administração, Contabilidade e Cozinha. Encontra-se afastado para assumir a Direção da Etec de Cotia.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Hotelaria; Bacharel em Administração.

Nome:

Rogério Nascimento da Silva de Jesus

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.
Formação Acadêmica: Licenciado em Letras - Português/ Inglês.

Nome:

Rogério Rodrigues Alves da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Química, no componente curricular Microbiologia.
Formação Acadêmica: Licenciado em Ciências Biológicas.

Nome:

Rosângela Garcia Rodrigues

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio, Ensino Médio Integrado, curso Técnico em Logística, Técnico em Química, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Administração.
Formação Acadêmica: Licenciada em História; Graduada em Direito.

Nome:

Sandra Mara Borges Pinto

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Exerce a função de Diretor de Serviço - Área Acadêmica, das 09h às 18h de segunda, quarta, quinta e sexta-feira e das 13h às 22h de terça-feira. É responsável pela
Secretaria da Unidade e sua rotina inclui dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para assegurar os
resultados fixados e assistir o seu superior imediato. Formação Acadêmica: Licenciatura em Pedagogia.

Nome:

Sandra Maria Vicente Neves Carnelossi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade e Técnico em recursos Humanos, responde pela Coordenação dos Cursos de
Administração, Contabilidade e Recursos Humanos da Etec de Mairinque.
Formação Acadêmica: Pós graduação em Psicopedagogia; Pós graduação em Língua Inglesa; Licenciada em Ciências Contábeis.

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

37/118

23/05/2018

Centro Paula Souza

Nome:

Sandro Rodrigo Alves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos Técnicos de Cozinha Integrado ao Ensino Médio, Técnico de Recursos Humanos e Técnico em Logística, exerce atualmente a função de
Coordenador Pedagógico. Formação Acadêmica: Pós graduação em Informática na Educação; Licenciado em Informática; Bacharel em Análise de Sistemas.

Nome:

Sebastião Rodrigues de Camargo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos cursos de Logística, Contabilidade e Administração na Classe Descentralizada E.E. Prof. Roque Bastos em Ibiúna.
Formação Acadêmica: Bacharel em Administração.

Nome:

Sidney Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico em Química e Química Integrado ao Ensino Médio, é responsável pelo Laboratório de Química.
Formação Acadêmica: Licenciado em Ciências e Licenciatura Plena em Química.

Nome:

Silvana da Penha Fernandes

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Funcionária da empresa RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda, prestando serviço de segunda a sexta-feira na Unidade.

Nome:

Simone Cristine de Souza Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Possui aulas atribuídas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado. Encontra-se afastada das mesmas para assumir a Diretoria de Serviço - Área Acadêmica da Etec de
São Roque.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Educação Física; Pós Graduação em Gestão Estratégica da Educação.

Nome:

Soraia Cristina Criado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio e Ensino Médio Integrado, no componente curricular Matemática. Possui aulas atribuídas no curso Técnico em Administração, das quais
encontra-se afastada para responder pela Coordenação do Ensino Médio.
Formação Acadêmica: Licenciada em Matemática.

Nome:

Talita Alessandra Camargo Benassi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Técnico em Química.
Formação Acadêmica: Bacharelado e Licenciatura em Química.

Nome:

Thais Esmail Funiel

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Exerce a atividade de auxiliar docente na área de Informática.

Nome:

Vinicius Augusto de Moraes
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Logística.
Formação Acadêmica: Bacharel em Ciências Contábeis.

Nome:

Vinicius Cesar Dias

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Química.
Formação Acadêmica: Licenciatura em Química.

Nome:

Wellington Luiz das Graças

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Administração e Técnico de Logística.
Formação Acadêmica: Licenciado em Logística.

Nome:

William Augusto Galvão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas no curso Técnico de Recursos Humanos, Técnico de Administração, Técnico de Contabilidade e Técnico em Finanças.
Formação Acadêmica: Graduado em Administração e Licenciado em Matemática.

Nome:

Wilson Pereira de Oliveira Junior

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Vigilante da Essencial Sistema de Segurança - EIRELI, empresa terceirizada que presta serviços na Etec no período diurno 12x36. Formação: Ensino Médio.

RECURSOS FÍSICOS
A Etec de Mairinque está sediada num prédio de estilo arquitetônico trabalhado com linhas retas e retangulares, com ambientes distribuídos em setores. Sua área é adequada à funcionalidade de todos os espaços, com destaque para a parte externa, que
proporciona futuras ampliações para o aumento de turmas da Etec. Situada próxima ao centro da cidade de Mairinque, em uma rua sem saída, nossa Etec é presenteada em seu entorno com vegetação secundária,que proporciona eliminação de sons, tão
comuns em escolas localizadas nas regiões urbanas.
No ano de 2012, foi criado um novo layout em nossa Unidade, com novas salas de aulas, laboratórios e pátio coberto, através de investimentos Municipal e do Governo do Estado de São Paulo.
Em 2015, um jardim foi construído no anexo à Etec, criando uma harmonia entre os espaços e essa área externa. Importante destacar os investimentos em recursos de mídias disponibilizadas nas salas de aula no ano de 2015.
No ano seguinte 2016, as áreas de circulação interna receberam pintura em suas paredes e os pisos em granilite foram revitalizados. Na área externa, o Espaço Redário foi criado, proporcionando ambiente agradável para estudos, troca de informações e
também para um breve descanso.
Já em 2017 tivemos a revitalização de nosso jardim, foram refeitas pinturas em corredores de circulação e alguns espaços para melhor atender as necessidades da Unidade Escolar.
No início do ano de 2018, foram dados continuidade na revitalização da Biblioteca, pintura das salas de aula, colocação de ventiladores nas salas.
De acordo com as necessidades de cada curso, segue as descrições dos espaços físicos da Etec de Mairinque:

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 1

Área:

50,84
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Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e estrutura para uso de data show.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 2

Área:

53,81

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e data show instalados.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 3

Área:

53,30

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e data show instalados.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 4

Área:

57,84

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e estrutura para uso de datashow.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Arquivo

Área:

10,30

Descrição:

Espaço designado para arquivamento de documentos acadêmicos.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Salão

Área:

90,00

Descrição:

Espaço multiuso, equipado com 80 cadeiras, flip-chart, som, estrutura para uso de datashow, ambiente climatizado com ar-condicionado.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Copa

Área:

10,70

Descrição:

Espaço reservado para refeições rápidas de funcionários, professores e alunos.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Depósito

Área:

12,08

Descrição:

Espaço para armazenamento de material de limpeza e outros acessórios.

Localização:

Prédio Principal
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Identificação do Ambiente:

Direção

Área:

23,60

Descrição:

Espaço destinado as atividades do Diretor e do Assistente Técnico Administrativo.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática

Área:

59,68

Descrição:

Espaço equipado com 21 computadores, 01 quadro branco e 02 ar condicionados.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Gestão

Área:

59,68

Descrição:

Espaço preparado com mesas redondas e 10 computadores para atividades práticas da Área de Gestão.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala dos Professores

Área:

23,60

Descrição:

Espaço com 01 computador, armários, mesa para reunião e máquina de café.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Adq. a Port. Deficiência

Área:

6,75

Descrição:

Espaço com uma bacia sanitária e lavatório.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Feminino

Área:

20,06

Descrição:

Espaço com lavatório e 03 box sanitário.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Masculino

Área:

20,06

Descrição:

Espaço com lavatório, mictório e 03 box sanitário.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Diretoria Acadêmica (Secretaria)

Área:

25,75

Descrição:

Espaço reservado para Diretora de Serviço Acadêmica, 02 Auxiliares Administrativos e 01 estagiário, para atendimento aos alunos e
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professores.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Diretoria Administrativa

Área:

24,20

Descrição:

Espaço reservado para o Diretor de Serviço Administrativo, 02 Auxiliares Administrativos, e 01 Assistente Técnico Administrativo a fim de
atender professores e funcionários.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Administrativo Feminino

Área:

8,55

Descrição:

Espaço com lavatório e 03 box sanitários.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Administrativo Masculino

Área:

8,55

Descrição:

Espaço com lavatório e 03 box sanitário.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório Cozinha

Área:

70,88

Descrição:

Espaço com áreas destinadas para atividades práticas do curso Técnico em Cozinha, bem como preparação de alimentos para eventos que a
Etec participa dentro da cidade, como a Festa de São José Operário, Eventos beneficientes e preparações para eventos em parceria com a
prefeitura e obra social.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Panificação

Área:

94,30

Descrição:

Espaço com áreas destinadas para atividades práticas para produção de pães, bolos e doces do curso Técnico em Cozinha. Também utilizado
para produção de pães, bolos e doces para eventos.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 6

Área:

55

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e TV 55".

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala de Coordenação

Área:

30,00
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Descrição:

Espaço reservado para o Coordenador Pedagógico e Coordenadores de Área.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 5

Área:

57,84

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco e TV 55".

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala 7

Área:

55

Descrição:

Sala de aula, preparada para atividades teóricas com quadro branco, ventiladores e estrutura de multi mídia com TV e computador.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Biblioteca

Área:

55

Descrição:

Espaço preparado para a pesquisa e estudos, equipado com 05 computadores interligados a internet, 04 mesas redondas para estudos,
prateleira com acervo totalizando 1493 livros.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Masc

Área:

24

Descrição:

Espaço reservado para o uso sanitário e de lavatório.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sanitário Fem

Área:

24

Descrição:

Espaço reservado para o uso sanitário e de lavatório.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Síntese / Ciências

Área:

90

Descrição:

Laboratório equipado conforme plano de curso de Química, quadro branco, com uso compartilhado pelos alunos do Ensino Médio.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Análise Físico - Química

Área:

60

Descrição:

Laboratório equipado conforme plano de curso do Técnico em Química, com quadro branco.
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Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Microbiologia

Área:

60

Descrição:

Laboratório equipado conforme plano de curso do Técnico em Química, com quadro branco.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Análises Instrumentais

Área:

60

Descrição:

Laboratório equipado conforme plano de curso do Técnico em Química, com quadro branco.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Espaço de Artes

Área:

15

Descrição:

Espaço coberto com aberturas laterais, destinado a exposição das atividades da disciplina de Artes e acessórios para descanso aos alunos dos
cursos integrados

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Pátio Coberto

Área:

100

Descrição:

Utilizado para diversas atividades, com 06 conjuntos de mesas para refeitório.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Quadra Society

Área:

160

Descrição:

Espaço para o desenvolvimento de atividades esportivas, sem cobertura, piso com grama sintética.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Sala de Apoio

Área:

6

Descrição:

Espaço para estoque de material dos projetos desenvolvidos na Unidade, com atendimento de 01 funcionária contratada pela APM.

Localização:

Prédio Principal

Identificação do Ambiente:

Servidor

Área:

6

Descrição:

Espaço equipado com ar condicionado, com equipamentos para a distribuição da internet.

RECURSOS MATERIAIS
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A Etec de Mairinque tem em seu projeto o convênio com a Prefeitura de Mairinque e o Centro Paula Souza, preparando a cada semestre uma estrutura com equipamentos, acessórios e materiais necessários para o desenvolvimento das aulas teóricas e
práticas do Ensino Médio e dos cursos técnicos em Administração, Contabilidade, Logística, Recursos Humanos, Nutrição, Cozinha e Quimica.
O trabalho desenvolvido por toda comunidade é de manter os Laboratórios bem equipados, sempre atentos às necessidades do mercado de trabalho local e suas exigências, gerados na importância do uso desses equipamentos durante as aulas práticas.
Por meio de uma levantamento realizado junto à comunidade escolar, e conforme planejamento da Etec de Mairinque, foram definidos materiais e equipamentos necessários e vistos como prioridade, conforme segue:

Quantidade

Item

04

Aparelho de TV de 55"

06

Balanças

01

Balança para pesar pessoas, com régua

02

Impressoras a Laser Monocromática com função de cópia
(xerox)

Acervo bibliográfico do curso de cozinha

Observação
Para substituição dos Projetores em
sala de aula, pois os mesmos são
antigos
e
estão
apresentando
problemas, além do alto custo das
lâmpadas que precisam ser trocadas
de tempos em tempos.
Para substituição das balanças atuais
que estão quebradas e em breve será
feito o processo de baixa patrimonial
das mesmas. É importante no uso em
aulas de Cozinha e Nutrição
Para uso no curso de Nutrição, pois a
unidade não dispõe de nenhuma
balança desse tipo para as aulas.
Para substituição das impressoras
atuais em uso no departamento
administrativo, visto que as atuais são
muito antigas e estão apresentando
desgaste do uso e do tempo e já
foram diversas vezes para o conserto
Para
auxiliar
nas
aulas
e
aprendizados dos alunos nestas áreas

Acervo bibliográfico do curso de nutrição

Para
auxiliar
nas
aulas
e
aprendizados dos alunos nestas áreas

05

Switch Gerenciável de 24 Portas

Substituição dos nossos Switchs
atuais que estão danificados, por
conta da alta incidência de raios eles
estão com várias portas queimadas e
apresentando falhas de conexão.

05

Ventiladores

Substituição dos ventiladores
estão danificados na unidade

08

Aparelhos de Telefone
Para-raio

Quantidade
1
19

que

Substituição dos aparelhos que estão
fora de uso por conta de danos
irreparáveis
Alta incidência de raios na região por
sua localização ser num terreno muito
elevado e próximo a muitas árvores

Bem

Departamento/Ambiente

Agitador magnético com aquecimento

Laboratório de Química

Agitador magnético mod. Luca-01/09-E

Laboratório de Química

3

Agitador mecânico

Laboratório de Química

1

Amassadeira 25kg (Transferência Barretos)

Laboratório de Cozinha

1

Analisador de umidade

Laboratório de Química

1

Aparelho de Fac-Símile

Depósito 1 - Baixa Patrimonial

2

Aparelho de som

Coordenação Pedagógica

9

Aparelho de telefone

Direção, Diretoria Adm, Dir Acadêmica, Coord Pedagógica,
Depósito - Baixa Patrimonial
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1

Ar condicionado

Servidor

7

Armário de Aço com duas portas de abrir

Almoxarifado, Secretaria e Laboratórios

1

Armário de Aço com duas portas de abrir

Servidor

2

Armário de Aço com duas portas de abrir

Recursos Humanos

1

Armário de Aço com duas portas de abrir

Sala de Apoio

1

Armário de Aço com duas portas de abrir

Secretaria

1

Armário de Aço com duas portas de abrir

Coordenação

1

Armário de Aço com duas portas de abrir

Sala de Apoio

5

Armário em MDF

Direção, Diretoria Administrativa e Secretaria

7

Armário vestiário de aço

Corredores (utilização dos alunos), Sala dos Professores e
Laboratórios

2

Arquivo aço com 04 gavetas 04-c

Diretoria Administrativa e Secretaria

5

Arquivo alto em aço

Direção, Diretoria Administrativa, Secretaria e Almoxarifado

2

Arquivo de aço

Recursos Humanos

3

Arquivo de aço

Secretaria

5

Arquivo em aço 4 gavetas, para pasta suspensa

Secretaria e Diretoria Administrativa

1

Autoclave vertical (transferência Cajamar)

Laboratório de Química

1

Autoclave vertical 75L

Laboratório de Química

12

Balança eletrônica digital

Laboratório de química

30

Bandeja de Inox com 06 Divisões

Depósito 1 - Baixa Patrimonial

1

Banho de ultrassom para laboratório

Laboratório de Química

2

Banho maria 8 bocas com ajustador

Laboratório de Química

17

Banqueta redonda não envernizada (Tranferência Cajamar)

Laboratório de Química

4

Batedeira doméstica

Laboratório de Cozinha

2

Batedeira industrial (Transferência Barretos)

Depósito um para Baixa Patrimonial

4

Bebedouro garrafão

Cozinha e Sala dos Professores

6

Bebedouro pressão e uma unidade no Depósito um para Baixa Patrimonial

Corredores internos

1

Cabine fluxo laminar vertical VI-Bec

Laboratório de Química

1

Cadeira de Rodas

Corredor interno

Cadeira Escolar Individual

Salas de Aula e Laboratórios e noventa e seis un no Depósito
para Baixa Patrimonial

Cadeira fixa balanço espaldar medio

Descentralizada EE Roque Bastos - Ibiuna

Cadeira para Professor

Salas de aula e uma unidade no Depósito um para Baixa
Patrimonial

Cadeira Universitária

Sala de Aula e Depósito para Baixa Patrimonial

Cadeiras Fixas Estofadas

Salão

Cadeiras Giratórias

Todos os ambientes da escola e cento e trinta e oito
unidades no Depósito um para Baixa Patrimonial

2

Caixa de Som Amplificada

Auditório

1

Camera Digital

Audiovisual

2

Capela de exaustão de gases

Laboratório de Química

1

Carrinho de padaria (Tranferência Barretos)

Laboratório de Cozinha

1

Central Digital

Almoxarifado para Baixa Patrimonial

334
42
4
343
40
184
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1

Central Telefônica Intelbras

Salão

4

Centrífuga de Bancada

Laboratório de Química

4

Chuveiro lava olhos

Laboratório de Química e Almoxarifado

4

Computador Lenovo

Recursos Humanos

1

Computador Lenovo

Sala dos Professores

2

Computador Lenovo

Coordenação

4

Computador Lenovo

Secretaria

1

Computador Lenovo

Sala de Apoio

6

Computador Lenovo

Biblioteca

2

Computador Lenovo

Direção

1

Computador Lenovo

Salão

5

Condicionador de ar

Laboratórios de Informática

4

Conjunto em longarina para auditório 4 lugares

Corredores de acesso as salas de aula

1

Contador de colônias eletrônica

Laboratório de Química

1

Contador de colônias eletrônica (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química

1

Contador de colônias eletrônica (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química
Nos Laboratórios de Gestão e Informática mais duas
unidades no Depósito dois para Baixa Patrimonial
Laboratórios de Informática e trinta e três no Depósito um
para Baixa Patrimonial

43

CPU HP

57

CPU Itautec

25

CPU Positivo e dez unidades no Depósito um para Baixa Patrimonial

Laboratórios de Informática

8

Cronômetro Digital

Laboratório de Química

1

Deionizador de água

Laboratório de Química

1

Desidratador/defumador

Laboratório de Química

2

Destilador de água

Laboratório de Química

1

Destilador de nitrogênio

Laboratório de Química

1

Destilador de nitrogênio

Laboratório de Química

1

Destilador de proteína

Laboratório de Química

1

Divisor de massas

Laboratório de Cozinha

1

Espectrofotômetro digital

Laboratório de Química

1

Espectrofotômetro digital (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química

1

Espremedor de frutas

Laboratório de Cozinha

Estabilizador de Tensão

Em todos os ambientes e Depósito um para Baixa
Patrimonial

Estação de Trabalho com 1 módulo

Direção, Diretoria Administrativa e Secretaria

Estante com 5 prateleiras

Biblioteca

1

Estufa de crescimento (Transferência Barretos)

Laboratório de Cozinha

7

Estufa de esterilização e secagem

Laboratório de Química e Almoxarifado

3

Estufa de secagem (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química

3

Estufa de secagem - SL-100/150-E digital

Laboratório de Química

2

Faca elétrica

Laboratório de cozinha

1

Filmadora Digital

Audiovisual

82
3
20
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1

Fogão a gás

Laboratório de cozinha

4

Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa

Laboratório de Cozinha

1

Fogão industrial 6 bocas

Laboratório de Cozinha

1

Forno combinado - Wictory - modelo WCPR 08

Curso Técnico de Cozinha - Laboratório de Cozinha

1

Forno de Microondas

Cozinha

1

Forno doméstico

Copa

1

Forno industrial (Tranferência Barretos)

Laboratório de Cozinha

1

Forno Microondas Philco PMS35N

Depósito 1 - Baixa Patrimonial

3

Forno mufla (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química

3

Forno mufla mod. Luca-2000F/DI-E

Laboratório de Química

4

Gaveteiro volante

Direção e Diretoria Administrativa

2

Impressora HP 2300

Direção e Secretaria

1

Impressora HP 8610

Recursos Humanos

2

Impressora HP 8610

Secretaria de Alunos

1

Impressora HP 8610

Coordenação Pedagógica

1

Impressora HP 8610

Direção

1

Impressora HP 8710

Recursos Humanos

1

Impressora HP 8710

Direção

6

Impressora HP K8600

Depósito 1 - Baixa Patrimonial

1

Impressora HP P3015DN

Secretaria

1

Impressora Laser Lexmark

Recursos Humanos

1

Impressora Laser Lexmark

Secretaria

1

Impressora Laser Lexmark

Coordenação

2

Impressora Multifuncional HP 2727

Diretoria Administrativa e Depósito (para baixa patrimonial)

2

Impressora Samsung SCX-4833FD

Seção de Pessoal e Coordenação Pedagógica

2

Liquidificador doméstico

Depósito 1 - Baixa Patrimonial

2

Liquidificador industrial

Laboratório de Cozinha

3

Logarinas de 4 lugares

Corredores internos

2

Longarinas

Corredor interno

9

Manta aquecedora

Laboratório de Química

1

Máquina de café

Laboratório de Cozinha

5

Mesa anti vibratória com tampo de granito polido c/ disp. reg. e indicador de nível dimen. comp. 400

Laboratório de Química

Mesa de aço inox com prateleira inferior

Laboratório de Cozinha

7

Mesa de professor

Salas de aula

8

Mesa de Refeitório

12

15

Mesa de reunião redonda

Laboratório de Panificação e uma no Depósito um para Baixa
Patrimonial
Direção e Biblioteca e sete unidades no Depósito um para
Baixa Patrimonial

7

Mesa de reunião retangular

Sala dos professores

2

Mesa em L

Almoxarifado, Diretoria Administrativa

Mesa Escolar Individual

Salas de Aula e Laboratórios e cento e quarenta e três no

270
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Depósito um para Baixa Patrimonial
5

Mesa escrivaninha

Direção, Diretoria Administrativa e Secretaria

1

Mesa escrivaninha

Descentralizada EE Roque Bastos - Ibiuna

52

Mesa para computador

Administração e Laboratórios

8

Mesa para impressora

Direção, Diretoria Administrativa e Secretaria

1

Mesa para impressora

Descentralizada EE Roque Bastos - Ibiuna

5

Mesa para refeitório com 4 cadeiras

Refeitório

Mesa retangular para computador

Descentralizada EE Roque Bastos - Ibiuna

Mesas de Refeitório

Refeitório

Microcomputador

Direção, Diretoria Administrativa, Secretaria, Laboratório de
Informática e Laboratório de Gestão

2

Microfone Profissional

Audiovisual

4

Microscópio

Laboratório de Microbiologia

2

Mini system

Auditório e volante

1

Modelador de pães

Laboratório de Cozinha

1

Moedor de carne

Laboratório de Cozinha

21
5
77

30

Monitor 17

25

monitor 19

43

Monitor HP

26

Monitor LCD Itautec W1942P

Laboratórios de Informática e dez un no Depósito um para
Baixa Patrimonial
Laboratórios de Informática e cinco unidades no Depósito um
para Baixa Patrimonial
Nos laboratórios de Gestão e Informática e um no Depósito
um para Baixa Patrimonial
Laboratórios de Informática e oito unidades no Depósito um
para Baixa Patrimonial

3

No Break

Auditório, Servidor e almoxarifado

3

Notebook

Direção, Secretaria e um para Baixa Patrimonial

11

PHmetro de bancada Gehaka

Laboratório de Química

11

PHmetro de bancada Gehaka (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química

1

Picador de legumes

Laboratório de Cozinha

3

Poltronas Giratórias

Direção, Secretaria e um para Baixa Patrimonial

4

Ponto de fusão

Laboratório de Química

4

Ponto de fusão (Tranferência Cajamar)

Laboratório de Química

1

Prancha de Resgate

Corredor Principal

3

Processador de alimentos

Laboratório de Cozinha e dois para Baixa Patrimonial no
Depósito um

8

Projetor de Multimídia

Auditório e Salas de Aulas

12

Quadro Branco

Auditório, Laboratórios e Salas de Aulas

8

Quadro branco

Salas de Aula

4

Quadro branco (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química e Almoxarifado e um no Depósito um
para Baixa Patrimonial

4

Quadro de aviso 100x120m

Salas de aula

5

Quadro de avisos

Direção, Diretoria Adm, Dir Acadêmica, Coord Pedagógica e
uma para Baixa no Depósito um

2

Refratômetro clínico digital

Laboratório de Química

2

Refratômetro clínico digital (Transferência Cajamar)

Laboratório de Química
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2

Refrigerador duplex

Cozinha e Copa

1

Relógio Sinaleiro

Sala dos professores

1

Retroprojetor Tes 2020CBJ

Depósito um para Baixa Patrimonial

1

Servidor

Servidor

3

Suporte de madeira para CPU

Direção e Diretoria Administrativa

3

Suporte de Projetor

Auditório e Salas de Aulas

2

Suporte para TV

Almoxarifado

8

Tela de Projeção

Auditório e Salas de Aulas

2

Televisor 55"

Almoxarifado

2

TV LCD 32"

Auditório e Sala de Aula

2

TV Led 55" LG 55LA6210

Salas de Aula

3

Ventilador de Coluna VentiDelta 65cm

Depósito um para Baixa Patrimonial

Ventilador de parede oscilante cromado 110v

Departamentos Administrativos e Salas de Aula e quinze no
Depósito um para Baixa Patrimonial

22

RECURSOS FINANCEIROS
Os investimentos na Etec de Mairinque são trabalhados dentro do programa do Governo do Estado de São Paulo em convênio com a Prefeitura Municipal de Mairinque, sendo de competência do:

Governo Estadual: aquisição de equipamentos, estrutura administrativa e pedagógica;
Governo Municipal: a doação do prédio para o Centro Paula Souza, manutenção dos espaços físicos e quadro de funcionários necessários para o funcionamento da Unidade.

Para outros investimentos, existe o processo de contribuição dos alunos e do percentual referente ao vestibulinho (FAT), administrados pela APM da Etec de
Mairinque que são utilizados da seguinte forma:
Auxílio aos alunos quando necessário para o desenvolvimento de atividades externas (Projetos Sociais e Visita Técnicas);
Apoio aos cursos (utensílios e equipamentos para o curso de Cozinha e matéria prima para o curso de Química);
Apoio à Etec na participação de eventos locais com o objetivo de divulgação dos cursos existentes na Unidade;
Apoio para participação dos projetos aprovados na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza;
Apoio à Expotec, Semana Paulo Freire, Interclasses e Festa Junina;
Colaboração em concursos pedagógicos e científicos;
Manutenção predial e da área externa da Etec.

Valores descritos na tabela abaixo:
FAT/VESTIBULINHO
COLABORAÇÃO

2º Semestre/2016
R$ 11.430,00
R$ 2.500,00

1º Semestre/2017
R$ 21.480,00
R$ 3.700,00

2º Semestre/2017
R$12.858,48
R$ 9.600,00

Com relação às despesas miúdas e de consumo, há um valor destacado como adiantamento mensal à Etec de R$ 4.500,00 disponibilizado pelo Centro Paula Souza, para:
Manutenção predial;
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Aquisição de materiais para os departamentos administrativos;
Aquisição de materiais para utilização nas aulas práticas dos Cursos Integrados e Técnicos em Química e Técnico em Cozinha;
EPI´S para utilização nas aulas práticas dos Cursos Integrados e Técnicos em Cozinha e Química.

Tabela calculada, referente as receitas recebidas no ano de 2017:
Origem das receitas
APM – FAT
APM - CONTRIBUIÇÃO
CPS - ADIANTAMENTO
PDDE
TOTAL

Ano 2017 (R$)
12.858,48
9.600,00
54.000,00
22.538,00
98996,48

Valores %
12,99
9,70
54,54
22,77

0

100,0

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Serviços de Vigilância Patrimonial:
Empresa: Essencial Sistema de Segurança - EIRELI
Contrato nº 057/13
Data de início: 21/03/2013 e término: 21/03/2018 - Prorrogado até 21/05/2018
Gestor do contrato: Raphael Ramos de Miranda
Número de vigilantes contratados: 6 (seis)
Escala de trabalho: 12 x 36 horas
Controle da Portaria, vigiar e zelar pela segurança e vigilância do espaço, fazendo rondas periodicamente na Unidade.

Serviços de Limpeza Escolar:
Empresa: RCA Serviços de Limpeza Ambiental LTDA
Contrato nº 052/16
Data de início: 17/06/2016 e término: 17/09/2017 - Prorrogado até 17/12/2018.
Gestor do contrato: Raphael Ramos de Miranda
Número de auxiliares de limpeza contratados: 3 (três)
Escala de trabalho: Manhã / Tarde / Noite
Fazer a limpeza, manter a conservação dos ambientes gerais da Unidade.

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018
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Denominação:

Associação de Pais e Mestres - APM

Descrição:

A Associação de Pais e Mestres tem como objetivo:
- Apoiar a integra? da comunidade escolar;
- dar assistência ao aluno;
- adquirir equipamentos e materiais;
- auxiliar na manutenção do projeto;
- apoiar os eventos da Escola;
- apoiar a participação de alunos e professores em eventos externos.
Composição 2017/2018:
Diretor Executivo - Filipe Bacar de Goés
Vice-Diretor Executivo - Carlos Alberto Leite Moraes
Secret?o - Sandra Mara Borges Pinto
Diretor Financeiro - M?a do Carmo Pires de Camargo
Vice-Diretor Financeiro - Sandro Rodrigo Alves
Diretor Cultural, Esportivo e Social - L? Batista dos Santos
Diretor de Patrim? - Bruno Pereira Santos de Almeida
Data de constitui?: 25 de fevereiro de 2013
Atual Gest? 23 de mar?de 2017 / 23 de março de 2018
Com in?o das atividades da APM, o trabalho desenvolvido pelos membros, tornam-se importante para a execu? dos Eventos na Etec de Mairinque, na constru? dos valores
dos nossos alunos, com refer?ias as visitas t?icas, no planejamento dos projetos aprovados para Feira Tecnol?a, no apoio aos insumos referente ao Curso T?ico em
Cozinha, Integrado em Nutri? e Diet?ca e na compra de mat?as primas para o curso T?ico em Qu?ca.
Importante destacar o apoio da APM nos servi? de manuten? predial (cobertura, el?ica e hidr?ica) e na revitaliza? mensal dos jardins da Etec de Mairinque.

Denominação:

CIPA

Descrição:

Conforme orientação e determinação da NR5, a Etec (Sede e Classes Descentralizadas) desde o dia 21/11/2013 possui a CIPA composta por representante indicado pelo
empregador. A docente Cleide Vieira Camargo reconduzida a função até o mês de dezembro de 2018 esta devidamente capacitada através de atividades desenvolvidas
pelo Centro Paula Souza.
Desde a sua posse, suas atividades vem sendo desenvolvidas, com objetivo de ampliar a segurança e o bem estar de nossos funcionários, onde citamos:
1. Estudo do mapeamento de riscos dos ambientes, e sua apresentação junto a comunidade escolar desenvolvido em 2018;
2. Planejamento da SIPAT 2018 (de 16/04 a 18/04), com o tema “Onde Estiver leve a segurança com você”;
3. Parcerias com Instituições reconhecidas para auxilio na estrutura da Brigada de Incêndio;
4. Acompanhamento na montagem dos eventos na Etec;
5. Estudo de orientação e elaboração de informativos da CIPA, distribuídos com o uso dos e-mails dos trabalhadores da ETEC, bem como cartazes informativos a
comunidade discente;
6. Projeto de Sinalização dos ambientes e salas de Emergência
7. Campanhas junto a comunidade escolar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e ao câncer de mama e próstata.
8. Acompanhamento da data de validade , a conservação e sinalização da localização dos extintores.
Data de constituição : 21 de novembro de 2013
Atual Cipeira: Profa. Cleide Vieira Camargo

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

O Conselho de Escola da Etec de Mairinque, composta pelos seguintes representantes:
Divanil Antunes Urbano - Diretor da Unidade
Ivone Archilia Mesas - Professores/Coordenadores
Flávio Diego Ferreira - Administrativo
Filipe Bacar de Góes - APM
Michel Soares Rodrigues da Silva - Ensino Médio
Ricardo José da Conceição - Cursos da Classe Descentralizada de Ibiúna
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Igor Sala de Figueiredo - Curso Técnico em Logística
Giovanna Poletti Menegatti - Curso Técnico em Cozinha
Sidney Costa - Curso Técnico em Química
Junior Pedro Colombo - Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista
Ricardo Mentone - Cursos Técnicos de Gestão da Sede
Bruna Cristiane Neves Cipriano - Representante dos Pais de Alunos
Lucas Henrique Gomes de Góes - Aluno Representante Período Tarde
Bianka Karina Ribeiro Rodrigues - Aluna Representante Período Noite
Ely Yasuda Alves Lima de Queiroz - Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura
Fábio Rogério Riskallah - Presidente da Associação Comercial de Mairinque
Osleni Cristina Rodrigues - Empresa DSM
Conforme descrito no artigo 11 do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, as seguintes atribuições do Conselho de Escola:
- deliberar sobre a proposta pedagógica da Escola, nas alternativas de soluções para os problemas administrativos e pedagógicos e nas prioridades para aplicação de
recursos gerados pela escola e Instituições Auxiliares;
- propor ao Centro Paula Souza a criação ou a extinção de cursos;
- aprovar o Plano Plurianual de Gestão (PPG) e o Projeto Político Pedagógico (PPP);
- apreciar relatórios anuais gerados pela Unidade Escolar;
- participar das reuniões homologadas no Calendário Escolar;
- participar dos eventos promovidos pela Etec.
Data de Constituição: 14 de março de 2011
Atual Gestão: 27 de março de 2018

Denominação:

Grêmio Estudantil da Etec de Mairinque

Descrição:

O “Grêmio Estudantil Etec de Mairinque” é o órgão máximo de representação dos estudantes da Escola Técnica Estadual Etec de Mairinque.
Foi fundado em 30/05/2017, seguindo as normas especificadas na Lei Federal 7398/85 e na Lei Estadual 15667/15, que dispõe sobre a criação, organização e atuação dos
grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e privados.
Ao Grêmio Estudantil Etec de Mairinque compete representar condignamente o corpo discente, defender os interesses individuais e coletivos dos alunos, incentivar a
cultura literária, artística e desportiva de seus membros, melhorar a qualidade de vida dos alunos sem qualquer distinção de raça, credo político ou religioso, orientação
sexual ou quaisquer outras formas de discriminação.
Também é de sua competência estimular o interesse dos alunos na construção de soluções para os problemas, contribuindo para formar, assim, cidadãos conscientes,
participativos e multiplicadores destes valores, sempre condizentes com a Constituição da República Federativa do Brasil vigente e com a legislação institucional do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
No cumprimento de suas finalidades, o “Grêmio Estudantil Etec de Mairinque” tem como atribuição promover ações na área social, cultural, esportiva, educacional e
política, podendo realizar eventos, cursos, debates, palestras, campeonatos, concursos e quaisquer outras atividades ligadas às suas finalidades. Para tanto, poderá firmar
contratos e convênios diretos e indiretos com entidades públicas, privadas ou do Terceiro Setor, desde que em conformidade com a Legislação Federal, Estadual, Municipal
e Institucional.
DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL “ETEC DE MAIRINQUE”
Presidente: Gean Matheus Soares Cerqueira
Vice-Presidente: Tálissi Batista de Freitas
Secretário-Geral: Allan Mikayo Rodrigues Alves
1ª Secretária: Natalia Samora Camargo
Tesoureira-Geral: Mariane Costa da Silva
1º Tesoureiro: Antony Gabriel da Silva Gomes
Diretora Social: Ana Júlia Leme Silva
Diretor de Imprensa: Leonardo Fiuza
Diretor de Esportes: Jhonny Nogueira Figueiredo
Diretora de Cultura: Fernanda Izaura Ferreira
Diretora de Saúde e Meio Ambiente: Rosecler Josiele Machado
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MISSÃO

A Escola Técnica de Mairinque tem como missão ser uma Escola de Ensino Médio e Profissionalizante determinada a propor um novo conceito de ensino, desenvolvendo uma
educação com qualidade na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e propiciando a valorização de conceitos éticos e sociais.
VISÃO

Ser uma Escola reconhecida na Cidade de Mairinque e Região pela excelência de desempenho do processo educativo, pelo trabalho participativo, transparente, comprometido e
inovador de nossa equipe.
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS
Contexto Externo
No contexto externo da Etec de Mairinque, observa-se que as Oportunidades que favorecem à Etec quanto aos aspectos políticos, econômicos, sociais e demográficos são:

mercado de trabalho em busca de profissionais qualificados;
procura constante de alunos para compor o quadro de Jovem Aprendiz nas empresas da cidade;
projeto de busca na ampliação com as Empresas da região e demais segmentos;
o desenvolvimento de projetos sociais, aproximando a Etec com o poder público local e as entidades;
divulgação da oferta de cursos, com resultados positivos de demanda em cada processo do vestibulinho;
a visibilidade da marca Etec de Mairinque na região;
implantação de um novo setor empresarial na Rodovia Castelo Branco, junto ao centro comercial já existente.
Em todo processo aplicado para o diagnóstico, destacamos como Ameaças, que podem afetar nos resultados da Etec, os seguintes itens:
a base de conhecimento educacional dos ingressantes nos cursos oferecidos na Etec;
abertura de processos de entrada no ensino superior;
processo de contratação de professores (processo seletivo e concurso público);
vias de acesso a Unidade Escolar sem o atendimento do transporte público, pouca iluminação e com falta de uma segurança preventiva;
crise econômica sinalizada na região;
obras no principal acesso entre Mairinque e São Roque, gerando diversos problemas de aceso e de segurança dos nossos alunos;
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demora na EMTU para a liberação do passe escolar;
a dinâmica aplicada com a oferta de cursos.

Contexto Interno
Para uma análise interna, observa-se como Forças os seguintes itens:
a qualidade do corpo docente;
à estrutura física: a limpeza, o layout dos espaços, a conservação;
clima organizacional da escola, o respeito com acesso às informações, de postura profissional e de convivência;
Direção e Equipe de Gestão, com o direcionamento de uma gestão participativa;
atividades diferenciadas: Expotec, Semana Paulo Freire, Semanas Profissionais, Projetos Sociais, Interclasses, Gincana e Visitas Técnicas.
Com relação às Fraquezas, observamos os seguintes itens:
falta de espaço para o uso do refeitório e instalação da Cantina Escolar;
falta de cobertura da quadra esportiva;
ausência de WI-fi;
falta de cobertura entre os departamentos em dias de chuva e/ou muito sol;
falta de alguns materiais didáticos para Técnicos;
espaço físico reduzido para novos cursos e aumento no número de turmas.

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
Após análise do Banco de Dados da Cetec e da aplicação do questionário sócio econômico nas Unidade Sede e nas Classes Descentralizadas (CD) nos Munícipios de Ibiúna e Vargem Grande Paulista (VGP), observamos o seguinte perfil na Etec de
Mairinque:
- Idade: O Corpo Discente é composto de 74,72% de Jovens com até 20 anos. Observamos que tanto na Sede possui uma concentração na idade de 14 a 17 anos, que em sua maioria é representada pelo corpo discente matriculado no Ensino Médio
Regular e nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Nas Classes Descentralizadas esse público de 14 a 17 anos representam 33,33% em Vargem Grande Paulista e 28,71% em Ibiúna. Na faixa etária entre 18 a 20 anos, possuímos um índice de
17,84% (Sede); 16,67% (VGP) e 32,67% (Ibiúna).
- Sexo: A Unidade apresenta uma predominância do Sexo Feminino, que representa no Quadro Geral de Discente 61,5%.
- Município de Residência: A Etec de Mairinque (Sede e CD Ibiúna) fica localizada na Região Metropolitana de Sorocaba e seu Corpo Discente reside principalmente nos Munícipios de Mairinque (51,42%); Ibiúna (17,51%); Alumínio (14,67%); São Roque
(12,15%) e Araçariguama (0,32%). A CD de Vargem Grande Paulista fica localizada na Região Metropolitana de São Paulo e possuímos 3,31% alunos que residem nesse Município.
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- Espaço Geográfico: No quadro geral da Unidade 81,4% do Corpo Discente mora na Zona Urbana, sendo que na Classe Descentralizada de Ibiúna apresenta uma concentração de 45,10% de alunos residente na Zona Rural. O principal meio de
locomoção dos alunos é o Transporte Público (ônibus) que representa 64,83% do Corpo Discente.
- Origem dos Alunos pelo Sistema de Ensino: No quadro geral da Unidade 89,69% dos Discentes cursou o Ensino Fundamental em Escola Pública. Nas turmas do Ensino Técnico, a pesquisa apresentou: 26,00% estão cursando o Ensino Médio, 57,67%
conclui o Ensino Médio de forma regular e 5% através de EJA, ENEM ou eliminação de matérias.
Possuímos ainda nos Cursos Técnicos um público de 4,67% que declaram possuir alguma formação no Ensino Superior e 6,67% iniciou um Curso no Ensino Superior. Ao perguntarmos se o aluno já possui um Curso Técnico: Não possuem outro Curso
Técnico: 60,27%; que possuem e concluíram foram 17,17% e que iniciaram e não terminaram outro Curso Técnico foram 22,56%.
- Corpo Discente e o Mercado de Trabalhos: Dos alunos matriculados na Etec de Mairinque, possuímos 39,18 % inseridos no Mercado de Trabalho. Na Escola Sede os Alunos que trabalham estão atuando conforme os Setores Produtivos: 49,39 %
trabalham na Indústria, 21,34% trabalham no Comércio e 29,27% trabalham em Serviços. Na Classe Descentraliza de Ibiúna (Indústria: 18,37%, Comércio: 48,98% e Serviços: 32,65%) e em VGP (Indústria: 42,86%, Comércio: 28,57% e Serviços: 28,57%).
- Em relação aos Municípios da Região Metropolitana de Sorocaba os nossos Alunos atuam profissionalmente em algumas Cidades no qual destacamos as seguintes: Mairinque: 33,48%; São Roque: 29,64%; e Ibiúna 22,77%. E o vínculo com essas
empresas na maioria são: Alunos que trabalham com registro em Carteira de Trabalho: 45,83%, seguido de Aprendiz ou Estagiários: 28,70% e 5,56% de Alunos trabalham como Funcionário Público.
Ainda possuímos muitos Discentes que não estão inseridos no Mercado de Trabalho e desse público, 60,63% estão à procura de uma oportunidade de emprego.
- Composição Familiar e sua Renda: No quadro geral da Unidade: 56,26% das Famílias possuem de 4 a 6 pessoas. Em relação à Renda Familiar observamos que 44,59% das famílias alcançam de 2 a 5 salários mínimos;

Além das questões socioeconômicas, os Discentes também responderam sobre questões acadêmicas e pedagógicas:
- Habilidade - Escrita (ortografia): sendo classificado de 1(Ruim) ao 5 (Excelente) no quadro geral ficou 1: 1,28%; 2: 3,85%; 3: 22,31%; 4: 50,00% e 5: 22,56%.

- Habilidade - Trabalho em Equipe: sendo classificado de 1(Ruim) ao 5 (Excelente) no quadro geral ficou 1: 0,51%; 2: 4,10%; 3: 17,44%; 4: 48,97% e 5: 28,97%.
- Habilidade - Oratória: sendo classificado de 1(Ruim) ao 5 (Excelente) no quadro geral ficou 1: 6,99%; 2: 13,47%; 3: 30,31%; 4: 33,16% e 5: 16,06%.
- Habilidade - Cálculos Básicos: sendo classificado de 1(Ruim) ao 5 (Excelente) no quadro geral ficou 1: 1,29%; 2: 6,17%; 3: 30,08%; 4: 35,48% e 5: 26,99%.
- Recursos de Aprendizagem Apreciados: 29,72% preferem slides e datashow, 49,35% apreciam giz/lousa e 20,93% consideram que vídeos e filmes são melhores;
- Forma de Estudo: Regra geral 63,75% de nossos Discentes consideram que aprendem melhor em sala de aula com a exposição do Docente; 21,08% com ajuda de amigos e 15,17% preferem estudar sozinhos;
- Metodologia de Melhor Aprendizagem: 73,26% preferem Trabalho em Grupo e 26,74% Trabalho Individual. Em relação à Visitas Técnicas e Seminários: 64,97% preferem a primeira opção, 59,30% preferem Debates/Discussões ao invés de Estudo de
Caso. E entre aula teóricas e aulas práticas: 79,18% preferem a segunda opção.
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Construir novos espaços físicos na Unidade Escolar até 2019

Resultado:

Meta reformulada

Justificativa:

Após novas análises desenvolvidas para o planejamento do PPG 2018/2022, a meta foi reestruturada com um período de 05 anos, pois a visão da comunidade apresenta a
necessidade de novos ambientes, diferenciando da meta descrita.
Meta:

Otimização do espaço destinado às atividades físicas, em especial a quadra poliesportiva, com a melhoria e ampliação da sua infraestrutura, até o ano de 2020.

Resultado:

em andamento

Justificativa:

A Direção da Etec durante o ano de 2017, fez contatos com o Centro Paula Souza para orientações referente ao processo de cobertura desse espaço.
Durante o ano de 2018, será desenvolvido através de orientações e de novos diagnósticos apresentados pela comunidade da atual situação física da quadra, a continuidade da
busca junto ao Poder Público de abertura de licitações para busca da verba necessária a essa reforma.
Meta:

Revitalização de 100% da área externa da Etec de Mairinque até o final do ano de 2017.

Resultado:

Concluído

Justificativa:

A proposta apresentada pela revitalização necessária após a conclusão de obras durante os anos de 2010 até 2014, os espaços externos foram revitalizados, ambientes criados,
tais como: ampliação da área junto ao pátio coberto para convivência dos alunos, a construção de 01 redário, reurbanização do jardim interno e das demais áreas com bancos
para atender a nossa comunidade.
Meta:

Viabilizar formas alternativas para facilitar o acesso dos alunos à Etec de Mairinque 2021.

Resultado:

em andamento

Justificativa:

Durante o ano de 2017, foram realizadas reuniões com os Departamentos de Meio Ambiente e Obras do Município de Mairinque, onde foram apresentadas propostas para
adequações da via de acesso a Etec de Mairinque, com conceitos de urbanização e humanização desse acesso (construções de pergolados, com cobertura verde, limpeza
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sistemática da vegetação, adequações da iluminação pública e sinalização da via com a Equipe de trânsito). Parte do solicitado vem sendo realizado e aguardamos a continuidade
conforme planejamento de 2017.
Meta:

Reduzir em 30% os índices de perda dos cursos técnicos ofertados pela Unidade Sede e Classes Descentralizadas durante o ano letivo de 2017.

Resultado:

Concluído

Justificativa:

Conforme apresentado pela CETEC e Supervisão, a meta principal do ano de 2017, será direcionada ao conceito de trabalhar a taxa de concluintes da Etec de Mairinque e suas
Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista). Diversos projetos foram elaborados para o atendimento a essa necessidade, de acompanhamento e também de
orientação aos alunos aptos a deixarem o curso.
A Etec de Mairinque iniciou o ano de 2017, com o acompanhamento de 03 turmas, sendo na sede (Técnico em Cozinha e Logística) e na Classe Descentralizada de Ibiúna
(Técnico em Logística).
Com todos os projetos desenvolvidos a Etec concluiu o ano de 2017 atingindo o índice de evasão abaixo de 20%, f
Meta:

Estruturação para implantação de 05 novos cursos na Etec até o final do ano de 2018.

Resultado:

Concluído

Justificativa:

Meta atingida no início do ano de 2018, com as implantações dos cursos: Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Nutrição Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Cozinha
Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Nutrição e Técnico em Finanças (Classe Descentralizada de Ibiúna).
Após a conclusão dessa meta, foi inserida uma nova meta, para dois anos, em função das necessidades de continuar atendendo as demandas do mercado de trabalho da Região de
Mairinque.

INDICADORES
Denominação:

OBSERVATÓRIO

Análise:

ETEC DE MAIRINQUE
Após analisar os gráficos obtidos através do observatório escolar 2017, pudemos concluir que nossa unidade apresentou diversos pontos positivos como a questão documental e a boa relação
escola aluno, cabe ressaltar tambem alguns pontos a serem corrigidos, como: representantes de classe nas reuniões de Conselho de Classe e incentivo à utilização dos e-mails institucionais;
Cabe destacar a participação coletiva da comunidade escolar de nossa unidade no processo do observatório escolar.

CLASSE DESCENTRALIZADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
Após analisar os gráficos obtidos através do observatório escolar 2017, pudemos concluir que nossa Classe Descentralizada apresentou uma nota inferior a 2016. Tomaremos atenção aos
seguintes pontos: representantes de classe nas reuniões de Conselho de Classe e incentivo à utilização dos e-mails institucionais; criação de um ambiente para leitura e pesquisa. Questões
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voltadas a Laboratório de Informática e merenda escolar competem à Prefeitura do município. No “Pedagógico”, verifica-se melhorias em alguns itens. De qualquer forma, destaca-se que o
processo ensino-aprendizagem tem sido uma preocupação constante da equipe escolar.

CLASSE DESCENTRALIZADA DE IBIUNA
Após analisar os gráficos obtidos através do observatório escolar 2017, pudemos concluir que nossa Classe Descentralizada apresentou uma nota superior a 2016. Cabe destacar os
seguintes pontos: No Bloco “Parcerias e Convênios SEE” destaca-se o esforço da equipe em proporcionar aos alunos um ambiente propício à aprendizagem e desenvolvimento de a vidades. Algumas

situações exigem providências pontuais da Etec, especialmente quanto à limpeza e manutenção dos ambientes.
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Denominação:

WEBSAI

Análise:

Como análise do Websai 2017 no desempenho geral, os indicadores de processo/resultado (desempenho escolar, gestão escolar, gestão pedagógica e ambiente educativo),
verificamos os pontos obtidos em cada segmento, e de forma comparativa com as unidades da Região de Sorocaba e no geral do Centro Paula Souza, que a Etec de Mairinque
tem seus índices superiores a cada grupo citado.
Fatores que necessitam de um acompanhamento contínuo, com objetivo de melhorar os índices:

fortalecer análise do rendimento escolar, objetivando alunos com problemas de frequência e conceitos;
trabalhar no planejamento a importância de avaliação continua e diferenciada, o trabalho em Equipe e a elaboração de projetos interdisciplinares;
acompanhar aplicabilidade do Projeto Monitoria, que auxilia no processo da recuperação contínua;
analisar a cada fechamento do mês as frequência dos alunos, chamando para orientação os alunos com problemas na frequência escolar;
fortalecer e tornar eficaz os meios de comunicação utilziado pela Equipe de Gestão à comunidade escolar;
utilizar com maior frequência os indicadores, com objetivo de trabalhar um planejamento direcionado a diminuir as dificuldades apresentadas pela comunidade escolar;
acompanhar com frequência os documentos acadêmicos de competência do professor, diminuindo os atrasos e não realizações dos preenchimentos solicitados.

Denominação:

VESTIBULINHO

Análise:

A cada processo de Vestibulinho, a Etec de Mairinque, trabalha para divulgar os cursos em oferta, objetivando os índices de demanda propostos pela Instituição para que o curso
seja mantido no processo.
Abaixo, o quadro de inscritos nos processos do 2º sem. 2017 e 1º sem.2018, onde todos os cursos alcançaram índices superiores a 1,5.
2º Semestre de 2017
Etec de Mairinque
Curso
Inscritos Demanda
Administração 135
3,38
Logística
191
4,78
Classe Descentralizada de Ibiúna
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Curso
Inscritos Demanda
Administração 173
4,33
Contabilidade
78
1,95
1º Semestre de 2018
Etec de Mairinque
Curso
Inscritos Demanda
Etim de Cozinha
110
2,75
Ensino Médio
253
6,33
Logística
162
4,05
Nutrição e Dietética
164
4,10
Recursos Humanos
119
2,98
Classe Descentraliza de Ibiúna
Curso
Inscritos Demanda
Finanças
100
2,50
Recursos Humanos
137
3,43

Denominação:

Projetos CP e OE

Análise:
Nos quadros a seguir, verificamos todos os cursos oferecidos pela UNIDADE no ano de 2017 e suas respectivas perdas. Destacamos as turmas com indicadores acima de 15,00%, que são os casos de estudos e acompanhamento nos Projetos de CP e
OE para o ano de 2018:
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PONTOS FORTES
Pontos fortes
A Equipe de Gestão utilizou para elaborar o Plano Plurianual de Gestão 2018-2022, pesquisas realizadas junto a comunidade escolar (professores, funcionários e alunos), com a finalidade de diagnosticar os pontos fortes da ETEC de Mairinque e Classes
Descentralizadas. Como orientação complementar foi também utilizado:
Observatório 2017;
Demanda dos vestibulinhos (1º e 2º sem. 2017);
Resultado do WEBSAI 2017;
Análise dos projetos realizados em 2017.
Pontos fortes elencados da Etec de Mairinque:

Equipe de Gestão participativa/Liderança da Direção;
Professores (conhecimento e parceiros);
Estrutura física do prédio (layout);
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Atividades complementares (palestras/aulas práticas/visitas técnicas);
Valorização dos projetos (incentivo na estruturação e realização);
Limpeza e manutenção dos espaços;
Organização da Escola;
A importância do Projeto Jovem Aprendiz;
A Valorização interna e externa da marca Etec;
O trabalho contínuo do bem estar gerado no ambiente educativo.

Pontos fortes elencados da Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista:

Professores (conhecimento);
A importância aos alunos em relação a localização do prédio;
A convivência dos discentes e docentes;
Ensino gratuito e de qualidade;
Equipe (trabalho);
Harmonia entre professores;
Projetos Sociais, desenvolvidos na cidade de Vargem Grande Paulista;
Visita Técnica (atividades complementares);

Pontos fortes elencados da Classe Descentralizada de Ibiúna:

Projetos Sociais e Eventos para divulgação da Classe Descentralizada;
Visitas Técnicas (atividades complementares);
Professores (conhecimento);
Trabalho em equipe

SITUAÇÕES-PROBLEMA
Os participantes na elaboração do Plano Plurianual de Gestão de 2018-2022, realizaram pesquisas juntos a comunidade escolar para diagnosticar as situações - problema (pontos fracos) da ETEC de Mairinque e Classes Descentralizadas e como
orientação foi também utilizado: Observatório Escolar 2017, Demanda dos Vestibulinhos, Análises dos Projetos realizados em 2017, o resultado do WEBSAI de 2017, análise de alunos concluintes e SARESP 2017.
Após análise,as situações-problema elencados na Etec de Mairinque sede foram: WI-FI, Falta de comunicação, Estrutura da Quadra, Falta de espaços físicos (Quadra, Cantina, Sala de aula, Biblioteca), Reforma e Revitalização da Entrada, Falta de acervo
bibliográfico, Falta iluminação na rua/ Subida para Escola/ Matagal acesso à Escola, Cachorros na rua, Falta transporte público até a Escola, Cursos Técnicos Externos, Falta de identificação “rua sem saída”, Horários de ônibus. Falta de conhecimento de
conceitos básicos nos alunos ingressantes. O descumprimento de prazos para o preenchimento de documentos acdêmicos (Plano de Trabalho Docente, Diário de Classe e outros. A manutenção dos indices de alunos concluintes nos cursos técnicos.
Após análise,as situações-problema elencados na Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista foram: Falta de iluminação e segurança na via de acesso ao prédio; Falta de Estrutura física no prédio para Laboratório de Informática; Inexistência de
serviços para atendimento aos alunos com merenda escolar. Falta de conhecimento de conceitos básicos nos alunos ingressantes. O descumprimento de prazos para o preenchimento de documentos acdêmicos (Plano de Trabalho Docente, Diário de
Classe e outros. A manutenção dos indices de alunos concluintes nos cursos técnicos.
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Após análise, as situações problemas elencadas na Classe Descentralizada de Ibiúna foram: Estrutura física, equipamentos como projetor, TVs para projeção, moveis para uso
dos docentes (mesa, cadeira, armário), segurança externa (no entorno e na rua dea cesso), localização do laboratório de informática, internet para os docentes, transporte público
para os alunos. Falta de conhecimento de conceitos básicos nos alunos ingressantes. O descumprimento de prazos para o preenchimento de documentos acdêmicos (Plano de Trabalho Docente, Diário de Classe e outros. A manutenção dos indices
de alunos concluintes nos cursos técnicos.

PRIORIDADES
Etec de Mairinque
Após a análise da situação do ambiente interno (pontos fortes e situações problema) e ambiente externo (oportunidades e ameaças), foram definidas como prioridades na Etec de Mairinque as elencadas abaixo:

Estrutura da Quadra;
Reestruturação das Tecnologias de Informação e Comunicação da Unidade (Equipamentos e WIFI);
Via de acesso para Escola (Iluminação, Matagal, Cachorros, Identificação, Segurança e transporte público);
Opções de Cursos e Modalidades;
Falta de espaços físicos;
Reforma e revitalização da entrada e cobertura do acesso entre o setor Administrativo /Direção e Salas de Aula;
Fortalecer o projeto Biblioteca Ativa;
Transporte público para atender a demanda da Etec;
Trabalhar atividades complementares para um processo de nivelamento de conceitos básicos aos alunos ingressantes;
Orientar e acompanhar de forma contínua os documentos acadêmicos;
Desenvolver projetos acadêmicos para a permanência do aluno no curso;
Manutenção de número de alunos concluintes e demanda para o Vestibulinho.

Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista
Após a análise da situação do ambiente interno (pontos fortes e situações problema) e ambiente externo (oportunidades e ameaças), foram definidas como prioridades na Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista as elencadas abaixo:

Ampliar parcerias com o Poder Público da cidade (laboratórios);
Buscar com o Poder Público da cidade adequações na via de acesso (segurança e iluminação pública);
Trabalhar atividades complementares para um processo de nivelamento de conceitos básicos aos alunos ingressantes;
Orientar e acompanhar de forma contínua os documentos acadêmicos;
Desenvolver projetos acadêmicos para a permanência do aluno no curso.

Classe Descentralizada de Ibiúna
Após análise da situação do ambiente externo (pontos fortes e situações problema) e ambiente externo (oportunidade e ameaças), foram definidas como prioridades da Classe Descentralizada de Ibiúna as elencadas abaixo:
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Apoio do poder público Municipal as necessidades das tecnologias de informações (internet) no laboratório de informática e nos eventos acdêmicos de divulgação da
Classe Descentralizada;
Verificar junto ao convênio de Expansão 2 novos equipamentos e mobiliários;
Solicitar junto a Prefeitura apoio no Transporte público dos alunos;
Trabalhar atividades complementares para um processo de nivelamento de conceitos básicos aos alunos ingressantes;
Orientar e acompanhar de forma contínua os documentos acadêmicos;
Desenvolver projetos acadêmicos para a permanência do aluno no curso;
Buscar segurança no entorno do prédio onde funciona a Classe Descentralizada.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Trabalhar de forma contínua a qualidade da prática de ensino na Etec de Mairinque e suas Classes Descentralizadas, buscando um resultado constante de satisfação dos nossos professores, funcionários e alunos, ampliando a visibilidade da marca ETEC
na Região de Mairinque e de suas classes descentralizadas.
Objetivos Específicos
Ensino-aprendizagem
- Elevar o desempenho acadêmico dos alunos da Etec;
- Aumentar o número de alunos concluintes;
- Trabalhar através de capacitações, diminuir os conflitos existentes na Unidade (relações interpessoais);
- Desenvolver atividades de atendimento ao docente para melhorar as etapas de preenchimento dos documentos elaborados pela Instituição.
- Buscar melhores resultados em avaliações como ENEM e SARESP;
- Trabalhar atividades diferenciadas (visitas técnicas, palestras, debates e atividades em equipes).
Infraestrutura
- Buscar a construção de novos espaços;
- Revitalizar ambientes existentes;
- Adequar e estruturar conforme as necessidades de segurança dos espaços físicos;
- Reestruturar a via de acesso, criando espaços para minimizar o desgaste diário gerado pelo deslocamento até a Escola;
- Buscar junto ao Poder Público local, a viabilidade de colocar o transporte público até a entrada da Unidade Escolar.
Comunidade
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- Fortalecer o relacionamento da escola junto às empresas da Região;
- Trabalhar a marca Etec, para que seja mantido o seu reconhecimento na Região, como uma Escola de educação diferenciada.
Gestão de Processos
- Aprimorar a divulgação da Etec na comunidade externa;
- Desenvolver Projetos para ampliar a visibilidade de nossos alunos;
- Trabalhar técnicas de divulgação em cada processo de Vestibulinho, para atender os índices de demanda.
Resultados
- Assegurar a excelência na prática educacional;
- Trabalhar um melhor acompanhamento dos projetos inseridos no PPG 2018-2022;
- Trabalhar índices de demanda e de alunos concluintes em cada modalidade;
- Melhorar continuamente a estrutura física dos prédios (Sede e Classes Descentralizadas).

METAS
Meta:

Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Duração:

1 Ano

Descrição:

Meta elaborada, para continuidade dos trabalhos relacionado aos índices de perdas de alunos durante o ano de 2018, estabelecido como resultado não ultrapassar os 15%.
O resultado da Etec de Mairinque no final do ano letivo de 2017, foi:
Sede: 11,58%;
Classe Descentralizada de Ibiúna: 12,12%;
Classe Descentralizada de Vargem Grande Paulista: 11,43%.

Meta:

Implantar 02 novos cursos técnicos e 02 novas especialização na Unidade até o final de 2019.

Duração:

2 Anos

Descrição:
Após atividade de análise desenvolvida na Unidade Escolar, a atual demanda dos cursos e as necessidades marcantes pelo crescimento da Região de Mairinque, surge a necessidade de preparar os espaços físicos, de adequar os recursos humanos e de
preparar documentação especifica para análise de implantação de novos cursos na Etec de Mairinque e Classes Descentralizadas de Ibiúna e Vargem Grande Paulista.
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Dentro desse processo, a preocupação vem fundamentada na ampliação dos números de alunos inscritos durante os processos dos vestibulinhos, na cobrança da comunidade de manter a Etec em acompanhamento das tendências do mercado de
trabalho, principalmente com os novos pólos industriais que estão sendo implantados aqui na região. Como exemplo temos o Complexo Catarina nas margens da Rodovia Castelo Branco, onde será implantado um novo aeroporto executivo do Estado de
São Paulo.
De acordo com essas perspectivas, a Etec propõe um cronograma de implantação como sugestão desses novos cursos (detécnicos e outras modalidades), ou até mesmo uma abertura de novas propostas que no momento não se tornam evidentes.

Meta:

Reestruturar e adequar as tecnologias de informação e comunicação da Etec de Mairinque, no prazo de 02 anos

Duração:

2 Anos

Descrição:

Com o crescimento da Unidade e das transformações através da utilização de sistemas informatizados acadêmicos e pedagógicos, a necessidade da meta, surge para adequar esse
crescimento, revitalizar a estrutura existente, adquerir novos equipamentos e trabalhar utilizando essa ferramenta no uso de ampliar o processo de comunicação interna e externa
das necessidades da Unidade Escolar.
Meta:

Otimização do espaço destinado às atividades físicas, em especial a quadra poliesportiva, com a melhoria e ampliação da sua infraestrutura, até o ano de 2020.

Duração:

3 Anos

Descrição:

A proposta dessa meta foi elaborada para trabalhar a cobertura da quadra poliesportiva, a troca do piso e uma estrutura, com um conjunto de arquibancadas e vestiários,
concluindo essas interferências até o final do ano de 2020.
Meta:

Viabilizar formas alternativas para facilitar o acesso dos alunos à Etec de Mairinque até 2021.

Duração:

4 Anos

Descrição:
O único acesso a Etec de mairinque, uma via de pista simples, com um relevo ingrime, dificulta o acesso dos alunos diariamente para o período de aulas. Além dessa dificuldade topográfica, o munícipio não tem em sua rota de transporte público, nenhuma
linha municipal para atender a comunidade escolar.
Com as altas (verão) e baixas (inverno) temperaturas ao longo do ano, somado com as intempéries, faz com que os alunos faltem em diversos momentos do período letivo.
A distância gerada da via principal até a entrada da Etec, totaliza uma distância de 400 mts. Em função dos problemas apresentados através de diagnósticos, a comunidade escolar coloca, em função das dificulades, a importância de trabalhar a longo
prazo essa meta, para que durante esse período através de projetos, sejam minimizados os problemas.

Meta:

Reestruturar o prédio com 04 novos ambientes para atender as necessidades pedagógicas e das instituições de apoio da Unidade até 2022.

Duração:

5 Anos

Descrição:

A Etec de Mairinque vem em constantes mudanças e no olhar de tabalhar as necessidades da comunidade escolar, com essa proposta evidente através dos diagnósticos,
desenvolve-se uma meta para reformas e ampliações de espaços físicos que tenha como resultado atender as demandas solicitadas pela comunidade, com um período executivo
de 05 anos.

PROJETOS 2018
Projeto:

Acompanhamento de Projetos

Responsável(eis):

Raphael Ramos de Miranda

Data de Início:

20/03/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:

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

70/118

23/05/2018

Centro Paula Souza

Resumo
O referido Projeto visa estar mês a mês analisando e verificando o desenvolvimento de cada um que será inserido no Plano Plurianual de Gestão 2018.
Objetivo
Tem como objetivo analisar e relatar o desenvolvimento de cada projeto para melhor desempenho da Unidade Escolar, bem como aumentar a participação de mais Professores e Coordenadores com novas ideias e desenvolver a integração com os
alunos.
Justificativa
Aumentar a participação de mais Professores e Coordenadores com novas ideias e desenvolver a integração com os alunos.
Cronograma das Atividades
Março - Orientação e acompanhamento na montagem dos Projetos e inserção dos Projetos no Sistema do PPG no site do CPS.
Abril - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Maio - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Junho - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida, entrega de relatório referente ao 1º semestre de 2018.
Julho - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Agosto - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Setembro - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Outubro - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Novembro - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida.
Dezembro - Análise e reunião das atividades desenvolvidas durante o mês e acompanhamento perante a Planilha desenvolvida, entrega de relatório referente ao 2º semestre de 2018 e encerramento das atividades.
Resultados Esperados
Tem como resultado esperado a visão de acompanhar os projetos para que sejam desenvolvidos conforme cronogramas de cada um e que possam dar continuidade em outros anos para um bom desempenho de todos os envolvidos, principalmente
enriquecendo mais o desempenho e motivação dos alunos.

Metas associadas:
-> Reestruturar e adequar as tecnologias de informação e comunicação da Etec de Mairinque, no prazo de 02 anos

Projeto:

CIPA 2018 – “Onde Estiver leve a segurança com você”

Responsável(eis):

Cleide Vieira de Camargo

Data de Início:

15/03/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
A Legislação da SIPAT está prevista na Portaria nº 3.214, NR-5, item 5.16 “Atribuições da CIPA: “Promover, anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho - SIPAT”.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA tem como objetivo a prevenção dos acidentes e das doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.
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Na SIPAT, os assuntos relacionados com saúde e segurança do trabalho são evidenciados, buscando a efetiva participação dos funcionários, professores e alunos. A busca pelos resultados positivos acontecerá através de Palestras ministradas por
profissionais da área e também será realizado o treinamento para evacuação de prédio com toda comunidade escolar.
Durante o ano letivo será desenvolvido uma Produção Textual Informativa (Quinzenal) - Informativo CIPA, com Simulações de situações-problema, relacionados com a Saúde e Segurança no Trabalho.
A CIPA junto com a comunidade escolar realizará campanhas de prevenção contra o câncer: como o de mama (outubro rosa) e o de próstata (novembro azul).
Objetivo
Orientar e conscientizar funcionários, professores e alunos da ETEC de Mairinque (Sede e Classes Descentralizadas) sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças no ambiente do trabalho, sempre visando maior segurança à toda a
Comunidade Escolar.
Informar a Direção das necessidades de segurança observada na unidade escolar. Promover eventos orientativos sobre a segurança e saúde aos membros da comunidade.
Justificativa
A oportunidade de cumprir a legislação nos impulsiona a realizar o presente Projeto, visto que os assuntos relacionados com Saúde e Segurança do Trabalho devem ser constantemente comentados, lembrados e reforçados.
Proporcionar o desenvolvimento de atividades prevencionistas, buscando o envolvimento dos funcionários, dos professores e alunos através de ações que visem o desenvolvimento e a manutenção de ambientes da escola seguros, organizados e limpos é
prioridade em nossa Unidade Escolar.
Cronograma das Atividades
15 a 30/03 - Planejamento e elaboração da SIPAT (montagem da equipe, reunião com a direção).
01 a 30/04 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA.
16,17 e 18/04 - Realização da SIPAT.
01 a 30/05 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA.
15 a 30/06 - Treinamento de Evacuação de Prédio.
01 a 30/06 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA.
01 a 30/07 - Reuniões da CIPA com a direção para fazer um levantamento das ações realizadas no 1º semestre de 2018 e planejamento para o 2º semestre de 2018.
01 a 30/08 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA e Reunião de Planejamento para a semana da saúde.
01 a 30/09 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA e da realização da Semana da Saúde
01 a 15/10 - Treinamento de Evacuação de Prédio.
01 a 30/10 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA e a realização da campanha outubro Rosa.
01 a 30/11 - Acompanhamento da elaboração do Jornal da CIPA e a realização da campanha Novembro Azul.
01 a 15/12 - Reunião da CIPA com a direção, levantamento e análise das ações realizadas durante o ano de 2018 e encerramento do 2º semestre de 2018.

Resultado Esperado
Espera-se que com a atuação de alunos sob a liderança da CIPEIRA designada, professora Cleide Vieira de Camargo, auxiliada pela professora Ivone Archilia Mesas, Orientadora Educacional, toda a Comunidade Escolar se conscientize da importância da
prevenção de acidentes de trabalho.
Espera-se igualmente, que com a constância das atividades vinculadas à Portaria nº 3.214, NR-5, as dependências físicas de nossa Unidade Escolar estejam salvaguardadas pelos procedimentos empreendidos no Projeto e mais que isso, espera-se que o
conhecimento adquirido ou reforçado pelos alunos que o desenvolveram, seja levado aos seus dias futuros, auxiliando-os em sua vida pessoal, familiar e profissional.

Metas associadas:
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-> Reestruturar o prédio com 04 novos ambientes para atender as necessidades pedagógicas e das instituições de apoio da Unidade até 2022.

Projeto:

Etec nas Empresas

Responsável(eis):

Dalmácio Luiz Januário, Patrícia Aparecida de Andrade Belmiro, Willian Augusto Galvão

Data de Início:

26/02/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:

Resumo

O projeto “Etec Nas Empresas” surge da necessidade em apresentar a Etec, seus alunos e todo o trabalho desenvolvido, à comunidade empresarial. O projeto será dividido em três etapas. A primeira consiste na elaboração de material impresso e
digital, onde apresentará histórico da Etec, informações sobre os Cursos, conteúdos e termos legais sobre o Programa Jovem Aprendiz e Estagio, além de depoimentos de empresários que contratam alunos da Etec como participantes do Programa
Jovem Aprendiz. Este material será utilizado em visita à novas empresas parceiras. Na segunda etapa, os alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos (Etec de Mairinque e Sala Descentralizada Ibiúna) elaborarão currículos e planejarão
entrevistas de emprego, e serão multiplicadores para treinar todos os alunos da Etec de Mairinque, Sala Descentralizada Ibiúna e Vargem Grande Paulista. Neste momento contaremos com palestras de “Ética e Comportamento”, para auxiliar o jovem na
busca de emprego no mercado de trabalho. A terceira etapa será marcada com a criação de vídeo Institucional, que auxiliará na divulgação da marca e do espaço, quando da realização das visitas e novas parcerias nas empresas.

Objetivo

Apresentar a Etec e todo o trabalho realizado na formação do jovem profissional; Abertura de novas parcerias de Empresas, na busca da contratação dos alunos da Etec.

Justificativa

Desenvolver nos alunos as questões comportamentais e profissionais no ambiente de trabalho e apresentar aos empresários, jovens mais preparados ao mercado de trabalho.

Cronograma de Atividades

Desenvolvimento do Material: Fevereiro/ Março

Coleta de Depoimento das Empresas sobre os alunos da Etec (Jovem Aprendiz): Fevereiro/Março

Apresentação do Projeto para os professores: Fevereiro
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Entrega do protótipo (possíveis modificações): Março/Abril

Apresentação do material para as Empresas: Abril/Dezembro

Treinamento com Alunos de RH (currículo e entrevista): Abril/Maio

Palestra "Ética e Comportamento Profissional" Prof.ª Rosangela (todos alunos): Maio/Junho

Assessoria dos alunos de RH (currículo e entrevista): Junho-Outubro

Abertura de Novas Parcerias com Empresas: Setembro-Dezembro

Pesquisa com empresas sobre perfil de candidatos: Setembro/Outubro

Filmagem e criação do Vídeo Institucional: Novembro/ Dezembro

Resultado Esperado

Envolvimento de alunos e professores no Projeto “Etec nas Empresas”;

Reconhecimento e parceria das empresas da região;

Aumento do número de alunos contratados.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Implantação do Banco de Alimentos do Município de Mairinque

Responsável(eis):

Priscila Cardoso Delmenico

Data de Início:

01/03/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
Implantar juntamente com o apoio da Instituição ETEC de Mairinque, Prefeitura Municipal e entidades locais o 1º Banco de alimentos do Município de Mairinque, para assim auxiliar na redução da fome em nosso município, favorecendo assim a qualidade
de vida de nossos cidadãos, ação esta que esta descrita nas responsabilidades dos profissionais técnicos em Nutrição e Dietética.
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Objetivos
·

Auxiliar na redução da fome;

·

Envolver nossos alunos com a responsabilidade de favorecer, auxiliar e promover alimentação saudável a população;

·

Favorecer a qualidade de vida, minimizando assim possíveis doenças de foco de desnutrição alimentar, como por exemplo anemia.

Justificativa
Hoje em nosso Município já uma realidade termos pessoas passando fome.

Cronograma da Atividades
· 1º Semestre de 2018: Busca de parceiros para realização e implantação do projeto;
o Março: estruturação/escrita do projeto e envolvimento na Instituição de Ensino;
o Abril: Reunião junto ao departamento de meio ambiente do município;
o Maio: Busca por possíveis parceiros, como empresários locais e proprietários de estabelecimento do ramo da alimentação;
o Junho: Levantamento junto a Prefeitura e Obra Social da relação de pessoas carentes no município;
· 2º Semestre de 2018: Reuniões com os possíveis parceiros para estruturação e implantação do projeto.
o Agosto: Busca de possível local físico para implantação do projeto;
o Setembro: Reuniões com os parceiros para estruturação e implantação do projeto;
o Outubro: Estruturação da equipe de atuação no local, tentando favorecer a atuação de profissionais Técnicos em Nutrição formados pela Etec de Mairinque em parceria com estudantes atuais;
o Novembro: Possível inicio de coleta e distribuição de alimentos não perecíveis, favorecendo apenas estoque seco;
o Dezembro: Continuidade do fortalecimento do projeto.
Resultado Esperado
Até o final deste ano poder ter conseguido parcerias efetivas para a implantação do projeto, sendo este algo a ser mantido durante os próximos anos.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Espaços de Lazer
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Responsável(eis):

Lucia Batista dos Santos e Soraia Cristina Criado

Data de Início:

20/03/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
O espaço de lazer possui importância e se faz necessário no ambiente escolar, pois é local de encontro e convívio: é no tempo do lazer que se vive o novo e o diferente, que se encontram possibilidades de questionamento das relações entre a sociedade e
o espaço, que se proporcionaria múltiplas vivências interpessoais.
Objetivo
O lazer está intimamente ligado à qualidade de vida e, pensando nisso, o projeto Espaços de lazer, tem como objetivo promover diferentes formas de recrear (jogos e brinquedos) para proporcionar o lazer no ambiente escolar.
Justificativa
Cinco horas, esse é o tempo médio que um aluno passa na escola por dia. E, em sua maioria, o tempo é ocupado com pensamentos em trabalhos escolares, provas e carreira profissional. Os momentos lúdicos praticamente desaparecem da rotina ou seja,
é muita responsabilidade para pouca idade. Todos os alunos precisam ter a oportunidade de conviver e se divertir nos horários em que não estão na sala de aula, justificando a criação de espaços de lazer.
Cronograma das Atividades
Cronograma se iniciará após a aprovação do projeto
29/03 - Sensibilização do corpo discente através de uma reunião com os representantes das turmas;
02/04 a 13/04 - Orçamento do material para a confecção dos ambientes;
16/04 a 31/05 - Captação de recursos para a aquisição das tintas;
04/06 a 22/06 - Sensibilização do corpo discente para a pintura dos locais selecionados;
25/06 a 24/08 - Limpeza e desenvolvimento do projeto: pintura inicial do chão para a amarelinha e o jogo da velha;
27/08 a 02/10 - Limpeza e desenvolvimento do projeto: pintura inicial da parede: quadro verde/mural verde;
05/10 a 07/12 - Análise do espaço, feedback dos alunos sobre os espaços de lazer criados, manutenção do local.
Resultado Esperado
Espera-se que com a criação do espaço, os alunos possam ter um melhor relacionamento, aumente a interação entre as turmas e, consequentemente, melhore a qualidade de vida e o ambiente escolar. Além disso, espera-se que o projeto tenha
continuidade no ano seguinte, com a concretização da ideia através de um salão/espaço para jogos de tabuleiro e mesa.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Jornal Etec de Mairinque

Responsável(eis):

Eneida Beraldi Ribeiro

Data de Início:

20/03/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
O projeto Jornal da Etec de Mairinque, cujo ideia e desenvolvimento data de 2017, propõe-se a ser uma iniciativa dos alunos dos ensino médio e integrados a discussão sobre temas da atualidade e divulgação desse debate em forma digita e impressa à
comunidade escolar.
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Objetivo
O jornal pretende discutir temas da atualidade e problemas inerentes à idade e à realidade dos alunos com divulgação desse debate em forma digita e impressa à comunidade escolar, desenvolvendo a ação coletiva, a pesquisa e análise crítica do mundo
atual e do mundo adolescente.
Justificativa
O projeto se justifica pela continuidade do jornal e pela importância da leitura, escrita, discussão e debates sobre a atualidade.
Cronograma das Atividades
Março - Formação da equipe responsável.
Abril - Convite aos alunos da escola para participarem do Projeto.
Maio - Primeiras reuniões e distribuição das equipes.
Junho - Publicação digital e impressa da primeira edição.
Agosto - Retomada do trabalho das equipes. Preparação da segunda edição.
Setembro - Publicação digital e impressa da segunda edição.
Outubro - Preparação da terceira edição.
Novembro - Publicação digital e impressa da terceira edição.
Resultado Esperado
Material digital e impresso a ser disponibilizado à toda comunidade escolar. Melhor entrosamento dos alunos, incentivo à leitura, interpretação de texto e escrita em linguagem culta.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

5S - Uma nova estruturação para os Laboratórios

Responsável(eis):

Carlos Alberto Leite de Moraes, Sidney Costa e Gilson Cordeiro de Souza

Data de Início:

02/04/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
Implantação do Sistema 5S nos laboratórios de Cozinha, Panificação, Química e Informática da Etec de Mairinque.
Objetivo
Reduzir a quantidade de desperdícios, melhorar o controle de uso dos equipamentos e materiais e padronizar o atendimento pelos profissionais aos discentes.
Justificativa
Este projeto faz se necessário visto que, a Escola possuir uma boa avaliação pelos discentes, que sempre buscam o melhor para sua formação profissional. O sistema 5S, é um sistema conhecido mundialmente para organização de espaços e, com esta
implantação, estaremos disponibilizando aos nossos alunos, algo que o mercado sempre disponibiliza.
Cronograma das Atividades
As atividades se desenvolverão durante todo o ano de 2018, conforme planilha abaixo:
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1ª Quinzena de Abril 2018 - Reunião das equipes envolvidas para o planejamento e definição de documentos e processos para a implantação.
2ª Quinzena de Abril 2018 - Capacitar as lideranças, coordenador e avaliadores da unidade, sobre o que é o programa e seus ganhos, custos e esforços para a aplicação eficaz.
1ª Quinzena de Maio 2018 - Definição dos Ambientes que farão parte da implantação do sistema 5S.
2ª Quinzena de Maio 2018 - Lançamento do programa e divulgação da data de implantação do sistema 5S.
1ª Quinzena de Junho 2018 - Desenvolver e aplicar planilha de avaliação da qualidade do Ambiente de Trabalho e definir as metas para implantação do projeto 5s.
2ª Quinzena de Junho 2018 - Definir, planejar e aplicar os conceitos dos 3 primeiros S (Descarte, Organização e Limpeza) aprendidos.
1ª Quinzena de Agosto 2018 - Reforçar os conceitos dos três primeiros S (Descarte, Organização e Limpeza).
2ª Quinzena de Agosto 2018 - Treinar e orientar todos os envolvidos (alunos, professores e funcionários) nos conceitos 5S.
1ª Quinzena de Setembro 2018 - Implementar o dia “D”. Aplicação do 5 S, do aprendido, dos “bons sensos”.
2ª Quinzena de Setembro 2018 - Aplicação do sistema 5S nos laboratórios de Química.
1ª Quinzena de Outubro 2018 - Aplicação do sistema 5S nos laboratórios de Cozinha.
2ª Quinzena de Outubro 2018 - Aplicação do sistema 5S nos laboratórios de Informática.
1ª e 2ª Quinzena de Novembro 2018 - Avaliação da Eficácia das implantações efetuadas nos laboratórios.
1ª Quinzena de Dezembro 2018 - Divulgação dos resultados alcançados com a implantação do sistema 5S nos laboratórios.
Resultado Esperado
Padronização, organização e controle no uso dos laboratórios da Etec de Mairinque.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

HORTA “Arte e Lazer”

Responsável(eis):

Domingas Santurião, Carmen Eliana da Silva

Data de Início:

20/02/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
Sendo a escola um espaço onde é compartilhado entre docentes, discentes e funcionários dará sequência ao processo de horta “Arte e Lazer” em socialização, sendo fundamental o papel da educação ambiental e a sustentabilidade na formação de
cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade. A escola aborda os princípios da educação ambiental de forma sistemática e transversal em todos os níveis de ensino.
Objetivo
Gerar um ambiente de aprendizagem prática compartilhada, com cultivos orgânicos, utilizando compostagem como substrato envolvido na sustentabilidade ambiental. Utilizar esses vegetais para suporte nos cursos de Técnico em Cozinha e Nutrição e
Dietética. Implementar a interdisciplinaridade entre os cursos dos diversos componentes ministrados.
Justificativa
Os conteúdos ambientais devem envolver todas as disciplinas do currículo e estarem interligados com a realidade da comunidade, para que o aluno perceba a correlação dos fatos e tenha uma visão integral do mundo em que vive.
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Nesse sentido a escola promove através de ações a preservação e a conservação do meio ambiente para que o aluno tome consciência de sua responsabilidade. Assim com as atividades extraclasse viabilizar ao aluno conhecimentos e práticas que
envolvem todas as dependências da escola, estabelecendo a relação entre teoria e pratica e os cuidados com a alimentação.
Visando minimizar o custo de insumo dos cursos, em que utiliza prática de preparações de alimentos, que possa vir a complementar; bem como, socializar o plantio urbano da unidade escolar da Etec de Mairinque

Cronograma de Atividades
Divulgação do Projeto - Fevereiro e Março
Concurso do Mascote - Fevereiro e Março
Aplicação do preparo do plantio - Março a Junho
Rotatividade prática entre cursos - Fevereiro a Junho
Cuidado com o plantio voluntários - Abril
Elaboração da compostagem - Maio
Atividade para os representantes - Março a Junho
Movimento participativo - Fevereiro a Junho
Manejo da compostagem - Julho a Novembro
Rotatividade das atividades - Setembro e Outubro
Desidratação de temperos - Julho a Novembro
Exposição do projeto - Setembro e Outubro
Rotatividade prática entre cursos - Julho e Outubro
Cuidado com o plantio - Julho a Dezembro
Refazer canteiros - Setembro e Outubro
Movimento Participativo - Julho a Dezembro

Resultado Esperado
Acreditamos que o Lazer Ambiental e a Arte da sustentabilidade são importantes ferramentas para fortalecimento de uma Educação colaborativa para uma nova consciência de vida bem mais saudável, fisicamente, psicológica e Ambiental, juntamente
com o desenvolvimento de habilidades interpessoal positiva sedo uma oportunidade criativa de encontro conosco mesmo, com os outros, com o todo em qualquer idade. Além disso, a partir da horta podemos aprender e trabalhar questões referentes à
alimentação bem como estímulo à alimentação mais saudável.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas - Ibiúna

Responsável(eis):

Rita Manco Cunha

Data de Início:

01/08/2017

Data Final:

31/07/2018

Descrição:
Cronograma de Atividade:

PERÍODOS1

ATIVIDADES
REUNIÃO DIDATICA – PEDAGÓGICA DA ETEC

24/07

ACOMPANHAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES E ALUNOS

24/07

AULA INAUGURAL PARA OS CURSOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

24/07

Ã
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ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE MATRICULA PARA PROVIDENCIAREM A CARTEIRINHA DE
ONIBUS.
PLANEJAMENTO – ELABORAÇÃO DOS PTD´S, ESTUDO DO PERFIL DO ALUNO E PROJETOS PARA
O SEMESTRE LETIVO.
ATENDIMENTO AOS ALUNOS REFERENTE A PEDIDOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

24/07

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE JULHO E AGOSTO

01/08

REUNIÃO E DEFINIÇÃO DO REPRESENTANTE DE SALA

08/08

APOIO AOS PROFESSORES COM PROJETOS

07/08 A 25/08

APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA

08/09 A 15/09

ANALISE DOS DIARIOS DE SALA DO MÊS DE SETEMBRO

03/10

REUNIÃO DE AREA COM PROFESSORES

06/10

REUNIAO DE AREA E CONSELHO INTERMEDIARIO

25/10

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO

03/11

ACOMPANHAMENTO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS

10/11

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO

01/12

SEMANA DE PROVAS E CONSELHO FINAL

15/12

INICIO DO SEMESTRE LETIVO

01/02

ACOMPANHAMENTO INICIAL COM OS PROFESSORES

02/02

ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO DOCENTE

09/02

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO

04/04

REUNIÃO DE AREA COM PROFESSORES

13/04

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE ABRIL

02/05

REUNIÃO DIDATICA – PEDAGÓGICA DA ETEC

18/05

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE MAIO

01/06

REUNIAO DE AREA

15/06

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DE ENSINO DOS ALUNOS

22/06

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE JUNHO

04/07

FINALIZAÇÃO DO SEMESTRE LETIVO, CONSELHO DE CLASSE

10/07

24/07 A 28/07
27/07 A 03/08

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Desenvolvimento e análises químicas de Produtos Fisioterápicos

Responsável(eis):

Domingas Santurião, Talita Alessandra Camargo Benassi
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Data de Início:

02/05/2018

Data Final:

14/12/2018

Descrição:
Resumo
Objetivo
Integração dos cursos e desenvolvimento de produtos fisioterápicos.
Justificativa
Utilizar produtos desenvolvidos pelos próprios alunos de nutrição e suas utilidades diversas. Fazer análises químicas nos laboratórios de química pelos alunos de química.
Cronograma das Atividades
Produção e análises químicas e comparação com os resultados - Maio e Junho
Produção e análises químicas e comparação com os resultados - Junho a Dezembro
Exposição dos produtos finalizados para EXPOTEC 2018 - Agosto a Outubro
Apresentação dos produtos finais - Maio a Dezembro

Resultado Esperado
Desenvolver novos produtos fisioterápicos. Fazer análises físico-químicas. Estimular a utilização de fisioterápicos visando a sustentabilidade. Apresentar novos produtos para a comunidade. Conscientização da importância dos produtos fisioterápicos.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Darwinismo Estudantil

Responsável(eis):

Grêmio Estudantil - Etec de Mairinque

Data de Início:

26/03/2018

Data Final:

13/07/2018

Descrição:
Resumo
O Projeto “Darwinismo Estudantil” proporciona atividades extracurriculares, integrando a comunidade estudantil, de forma que desenvolva habilidades e conhecimentos. É o estímulo que muitos estudantes anseiam. Esse fortalecimento sociocultural torna o
ambiente escolar um espaço inovador, de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e democracia.
A proposta é envolver os alunos durante o horário de almoço (12h às 13h), a semana toda, através de Atividade Musical (Projeto Rádio Escolar), Artística (Projeto Espaço Humanas - Artesanato), Física (Projeto Espaço Fitness) e Educacional (Projeto
English Space.
Objetivo
Tornar a escola mais atrativa, utilizando muitas vezes os recursos que ela já oferece, para que os jovens matriculados estejam cada vez mais motivados a frequentar a Instituição Etec de Mairinque.
Justificativa
Este Projeto foi elaborado a partir das necessidades, dificuldades, percepções e realizações vivenciadas pela Equipe Diretora do Grêmio Etec de Mairinque, na passagem por outras escolas ou por experiências adquiridas em diferentes convivências.
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O Darwinismo Estudantil tem como principal objetivo promover o fascínio no olhar dos estudantes em relação a sua escola, e reavivar o espírito estudantil na juventude. Sendo assim, a evolução e adaptação às novas tecnologias, técnicas e caminhos de
entretenimento educacional são atributos fortíssimos desta Obra.
De acordo com Sonia Maria Brancaglion, técnica do Gabinete da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a respeito do Grêmio Estudantil: “Precisamos garantir que os estudantes tenham interesse e sejam informados sobre o processo. O aluno
deve parar de olhar para a questão individual e contribuir com o espaço educativo”.
Sob esse aspecto, considera-se que as ações desempenhadas neste Projeto sejam viáveis, dada a importância e relevância da proposta, em razão dos grandes benefícios que provêm da iniciativa.
Cronograma de Atividades
Março - Elaboração do projeto, desenvolvimento das atividades conforme agenda semanal, reunião ordinária de análise mensal.
Abril - Desenvolvimento das atividades conforme agenda semanal, reunião ordinária de análise mensal.
Maio - Desenvolvimento das atividades conforme agenda semanal, reunião ordinária de análise mensal.
Junho - Desenvolvimento das atividades conforme agenda semanal, reunião ordinária de análise mensal.
Julho - Elaboração de Relatório para análise das atividades desenvolvidas durante o 1º Semestre de 2018.
Resultados Esperados
Projeto Rádio: Amplificação da mente humana, evocação de sentimentos, promoção de equilíbrio, promoção de prazer aos ouvidos e um estado agradável de bem-estar aos estudantes. Aumento de concentração nas aulas e desenvolvimento do raciocínio,
em especial nas questões reflexivas voltadas ao pensamento, justamente nas segundas-feiras com o intuito de aguçar a mentalidade para o restante da semana;
Projeto Espaço Humanas: Estímulo à criatividade, o alívio do estresse, a melhora das habilidades, o foco nas instruções e a ocupação da mente.
Projeto Espaço Fitness: Reflexão da importância da dança e das atividades físicas na Escola, como instrumento de socialização e integração, para formação de cidadãos participativos e responsáveis.
Projeto English Space: Aprofundamento da compreensão sobre os tópicos estudados em sala de aula e incentivo ao estudo do idioma.
Em consequência das evidentes vantagens apresentadas, é esperado assim, uma alta na frequência desses alunos, além do melhor rendimento dentro e fora do meio escolar.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Ricardo José da Conceição

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo

Acompanhamento dos procedimentos didáticos e recuperação continua.
Acompanhamento dos Diários de Classe e contato com alunos com faltas continuas.
Acompanhamento dos alunos identificados pelos Docentes com dificuldades de aprendizado.
Acompanhamento dos projetos desenvolvidos por Docentes e Discentes.
Objetivo
Identificar discentes com dificuldades de conhecimento e desenvolvimento de competências e habilidades, e implantação de projetos de recuperação continua e Projeto monitoria.
Justificativa
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Reduzir a evasão escolar e a progressão parcial.
Cronograma das Atividades
Período

15/02/18 a 28/02/18

Atividade
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/03/18 a 16/03/18
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
19/03/18 a 30/03/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento do Projeto “Imposto de Renda” junto a discente de Contabilidade.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/04/18 a 13/04/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

16/04/18 a 27/04/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/05/18 a 18/05/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

21/05/18 a 30/05/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.

- Acompanhamento de lançamento dos diários.
04/06/18 a 15/06/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de Projeto de Doação de Sangue – Cursos de Contabilidade e Finanças.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

18/06/18 a 29/06/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/07/18 a 11/07/18
- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
24/07/18 a 03/08/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

06/08/18 a 17/08/18
- Contato telefônico com alunos faltantes.
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- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento do Projeto (a ser apresentado por discentes )
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

03/09/18 a 14/09/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

17/09/18 a 28/09/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/10/18 a 11/10/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

16/10/18 a 26/10/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.

- Acompanhamento de lançamento dos diários.
29/10/18 a 09/11/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de Projeto a ser desenvolvido por discente.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

12/11/18 a 23/1/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.

- Acompanhamento de lançamento dos diários.
26/11/18 a 07/12/18

- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

10/12/18 a 18/12/18
- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.

Resultados Esperados
Desenvolver atividade para atender metas do exercício de 2018, inseridas no PPG, como reduzir em vinte por cento o índice de progressão parcial e evasão escolar.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Soraia Cristina Criado
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Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Acompanhar o rendimento escolar dos alunos.
Conversas frequentes com alunos e professores do curso.
Acompanhamento dos planos de curso e sua consonância com os diários de classe.
Participação e auxilio na elaboração de todos os eventos ocorridos na escola.
Organização de palestras e visitas técnicas.
Participação em bancas de processo público e seletivo.
Na falta do professor entrar em sala de aula para substituição.
Participar das reuniões com toda a equipe de gestão e de área.
Incentivo a práticas pedagógicas diferenciadas que auxiliem o entendimento do aluno.
Objetivo
Incentivar os alunos a participarem do Projeto Monitoria e os professores a utilizarem o projeto como forma de recuperação contínua.
Acompanhar em parceria com toda a equipe, Orientadora Educacional e Coordenador pedagógico a vida acadêmica do Corpo Discente.
Monitorar, acompanhar e incentivar a participação dos alunos nas atividades da unidade escolar, tais como, visitas técnicas, palestras e todo e qualquer evento promovido pela escola.
Monitorar e aconselhar os alunos quanto ao índice de faltas.
Incentivar os docentes a participarem de capacitações.
Trabalhar sempre pela harmonia entre os alunos, assim como entre toda a equipe de trabalho e o fluxo entre ambos para que a escola continue desenvolvendo o trabalho de excelência que se apresenta até o momento.

Justificativa
A nossa unidade de ensino encontra-se num patamar relativamente aceitável e positivo quanto ao índice de evasão e os objetivos expostos são para que este assim se mantenha ou se supere, caminhando sempre em prol de uma melhoria em
seu processo.
Os objetivos acima descrevem os caminhos e instrumentos utilizados para que essa melhoria ocorra e se sedimente.

Cronograma das Atividades
01/02 a 14/02: Reunião com a equipe de gestão, reunião de planejamento, reunião de área, análise dos PTDs.
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Mensalmente acompanhar as aulas previstas e aulas dadas.
15/02: Aula inaugural – esclarecimento dos objetivos do curso
23/2: Apoiar atividade de integração entre os alunos, liderada pela professora de Educação Física.
15/02 a 30/03: Acompanhar junto à Secretaria Acadêmica, a frequência dos alunos dos primeiros anos, contatando-os nas primeiras semanas do semestre para a eventual chamada da lista de espera.
15/02 a 28/02 e 24/07 a 03/08: Acompanhar os alunos em Progressão Parcial em parceria com a Orientadora Educacional.
19-02 a 02-03 Eleição do professor da área para compor o Conselho de Escola, participação no desenvolvimento do PPG.
20/02: Reunião com os pais
05/03 a 30/11: Acompanhamento do Projeto interdisciplinar GiMKana.
05/03 a 16/03 Publicação do PTD
15/3: Visita Técnica à FEBRACE
02/04 a 06/04: Organizar a semana de provas
07/05 a 11/05: Organização da Semana Paulo Freire.
19/05: Visita Técnica à UNICAMP
04/06 a 08/06: Participar dos preparativos para a Festa Junina.
25/6 a 29/6: Organizar a 2ª Semana de prova.
Agosto: Visita Técnica à Feira de Profissões da USP
10/09 a 14/09: Organização da 3ª Semana de prova.
01/10 a 05/10: Organização da EXPOTEC 2018
03/12 a 07/12: Organização da 4ª Semana de prova.
Agendamento de visitas técnica para a FACENS, ESAMC, UNISO....

Resultado Esperado
Perpetuar o clima humanizado vivenciado por todos que frequentam nossa escola, assim como a excelência num ensino inovador e de qualidade.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação Pedagógica

Responsável(eis):

Sandro Rodrigo Alves

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Atualmente, os profissionais da educação vêm enfrentado dois grandes desafios, a permanência do aluno na Escola e o ensino de boa qualidade. Nesse cenário, cada vez mais o papel do coordenador pedagógico torna-se necessário; pois ele é o
responsável em auxiliar e integrar toda a equipe em torno do Projeto Pedagógico da Unidade
O Projeto de Coordenação Pedagógica tem como principais finalidades cumprir as atribuições previstas na Deliberação CEETEPS 20, de 16/7/2015 e auxiliar toda a equipe no “combate à evasão escolar” sem esquecer na qualidade da educação. Sendo o
principal objetivo: controlar o Índice de Evasão Escolar da Unidade para que não ultrapasse os 15%, focalizando nas perdas existentes nos cursos técnicos em Logística e Cozinha na Sede e Administração na Classe Descentralizada (CD) de Ibiúna no 1º
Semestre de 2018, e nos cursos técnicos em Logística e Química na Sede e Contabilidade na CD no 2º Semestre, como também contribuir para que os módulos ingressantes em ambos os semestres não ultrapassem o índice 15% de perdas.
Os trabalhos serão organizados e realizados pelo Coordenador Pedagógico, em parceria com toda a Comunidade envolvida no processo pedagógico da Unidade, utilizando as metodologias apresentadas no presente Projeto.

etivo

Obj

Geral

Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Curso Técnico em Administração da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite), que iniciará no 1º semestre de 2018, comparado aos índices do 2º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que
apresentou perda de 30,56%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite), que iniciará no 1º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 17,50%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 17,50%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Química da Sede (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 15,00%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo do Curso Técnico em Contabilidade da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que
apresentou perda de 19,35%;
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Garantir que as perdas, nos cursos modulares ingressantes em 2018/1º semestre não ultrapassem 15%: Recursos Humanos (tarde), Logística (noite), Nutrição e Dietética (noite) - Sede, e Técnico em Recursos Humanos (noite) e Técnico em
Finanças (noite) - CD Ibiúna.

Específicos

Cumprir integralmente a DELIBERAÇÃO CEETEPS 20, DE 16-07-2015, que dispõe sobre a atividade de Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica nas Escolas Técnicas Estaduais do CEETEPS
Acompanhar e orientar, em parceria com Coordenadores de Curso, os registros do Corpo Docente em todos os processos de ensino e aprendizagem, entre eles Diários de Classe, PTDs, planilhas de atividades/avaliações, Recuperação Contínua;
Acompanhar e orientar o Corpo Docente durante o planejamento, a rotina escolar e a respeito de práticas pedagógicas, instrumentos de avaliação diversificados e outras demandas, conforme sejam verificadas;
Acompanhar e orientar 100% dos Coordenadores de Curso, em parceria com a Orientadora Educacional, sobre as perdas existentes em todas as turmas da Unidade para que o Índice Geral não aumente;
Criar estratégias para avaliar a ação docente, a fim de aprimorar as práticas em sala de aula e em Laboratórios, a partir dos dados coletados;
Estimular os professores a utilizarem metodologias diferenciadas, bem como elaborarem projetos interdisciplinares.

ustiJustificativa
DuraDurante o ano de 2017, a Etec de Mairinque apresentou uma porcentagem de Evasão Escolar de 14,24% no 1º Semestre e de 11,71% no 2º Semestre em seus Cursos Técnicos. Entre as razões do aluno abandonar as salas de aulas e seu sonho de
conseguir um diploma de nível médio técnico podemos destacar alguns fatores:
Lacunas de aprendizagem na sua formação acadêmica (ensino fundamental e médio), ferramentas e metodologias pedagógicas inadequadas no processo de ensino-aprendizagem, ou até motivos de mudanças de ordem demográfica (deslocamentos
dentro do país, mudanças nas estruturas familiares) e mudanças societárias (aumento das dificuldades financeiras, gravidez) são algumas das razões para esse efeito dramático que estamos observando na educação não só de nosso país como do resto
do mundo.
Nos quadros abaixo, observamos as perdas de todos os cursos oferecidos na Unidade e apontamos as principais turmas que apresentaram um Índice de perdas superior a 20% dos alunos matriculados.

Quadro 1: Índices das Turmas na Sede
No quadro 1, apresentamos o 2º módulo do Técnico em Cozinha com porcentagem de perdas acima de 20%, sendo no 1º Semestre 48,57% e 2º Semestre 23,68%. Porém para o ano de 2018, a Unidade não possuirá em seu quadro de turmas o respectivo
módulo do curso.

Quadro 2: Índices das Turmas nas Classes Descentralizada e da Unidade
No quadro 2, é possível observar os Índices das Classes Descentralizadas nos Municípios de Ibiúna (CD Ibiúna) e Vargem Grande Paulista (CD VGP) e o Índice Geral da Unidade. Na CD Ibiúna, no 1º semestre de 2017, duas turmas apresentaram o Índice
acima de 20%: 2º Módulo de Administração (30,56%) e 2º Módulo de Logística (28,13%); no 2º Semestre o 1º Módulo de Contabilidade apresentou 20%. E durante o ano de 2018, na CD Ibiúna não possuiremos as turmas do 2º Modulo de Logística e 1º
Módulo de Contabilidade para comparação e possível diminuição dos Índices.
Durante o 1º Semestre de 2018 serão acompanhados por esse projeto: os 1º módulos da Sede (Recursos Humanos, Logística e Nutrição e Dietética) e CD de Ibiúna (Recursos Humanos e Finanças) para que não tenham perdas superiores a 15%.
Também serão observados e orientados, na Sede, os Docentes do 3º Módulo do Curso de Cozinha (com perda atual de 16,67% no 2º Semestre de 2017) e dos 2º e 3º Módulos de Logística (ambos com 15,15% de perdas no 2º Semestre de 2017)
No 2º Semestre de 2018, serão acompanhados na Sede todos (1º, 2º e 3º) os módulos do curso de Logística (perdas de: 15%; 15,15% e 15,15% respectivamente) e os 1º módulos que serão oferecidos no semestre.
Na CD de Ibiúna, serão objetos de acompanhamento no 1º Semestre, o 2º Módulo de Administração e no 2º Semestre de 2018 o 3º módulo do Curso de Contabilidade.
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Dentro de um cenário de perdas de alunos matriculados nos Cursos Técnicos oferecidos pela Unidade (1º Semestre: 14,24% e 2º Semestre: 11,72%), mesmo abaixo da média do Centro Paula Souza, o papel de um responsável pela Coordenação
Pedagógica no acompanhamento e orientação do Corpo Docente e os Coordenadores de Curso em todo o processo pedagógico, atendendo as necessidades existentes da Comunidade, torna-se primordial para que a qualidade do Ensino se torne
ferramenta de combate à Evasão Escolar.

Cronograma das Atividades
Atividades
h
Elaboração do plano de treinamento de Docente da Unidade (Projeto Encontro Pedagógico 2017).

Data inicial

Data final

05/02/2018

09/02/2018

Planejamento, Reunião Pedagógica sobre a importância de metodologias e instrumentos de avaliação diversificadas

06/02/2018

09/02/2018

Orientação na elaboração dos Planos de Trabalho Docente e do processo de recuperação continuada.

06/02/2018

16/02/2018

Acompanhar os trabalhos do OE nos casos de PP e orientação os Docentes.

07/02/2018

18/02/2018

Definir junto com a direção da Unidade e os Coordenadores de Curso as atividades extraclasses previstas para cada turma.

06/02/2018

21/02/2018

Recepção e Integração de Novos Discentes.

15/02/2018

22/02/2018

Orientação na elaboração dos Projetos de Coordenação de cada curso

08/02/2018

23/02/2018

levantando e trabalhando as lacunas de aprendizagem dos alunos

15/02/2018

28/02/2018

Elaboração de Pesquisa de Perfil Discente.

20/02/2018

02/03/2018

Visitas e Acompanhamento das Classes Descentralizadas da Unidade

28/02/2018

10/03/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

02/04/2018

05/04/2018

Realização de Pesquisa sobre a ação docente em sala de aula

17/04/2018

27/04/2018

Visitas e Acompanhamento das Classes Descentralizadas da Unidade

26/04/2018

10/05/2018

Feedback da Pesquisa com os Docentes e Coordenadores

02/05/2018

11/05/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

04/06/2018

08/06/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

10/07/2018

14/07/2018

Recepção e Integração de Novos Discentes.

24/07/2018

31/07/2018

levantando e trabalhando as lacunas de aprendizagem dos alunos

24/07/2018

01/08/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

03/09/2018

10/09/2018

Visitas e Acompanhamento das Classes Descentralizadas da Unidade

31/08/2018

12/09/2018

Realização de Pesquisa sobre a ação docente em sala de aula

11/09/2018

21/09/2018

Feedback da Pesquisa com os Docentes e Coordenadores

25/09/2018

06/10/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

25/10/2018

09/11/2018

Visitas e Acompanhamento das Classes Descentralizadas da Unidade

31/10/2018

13/11/2018

Acompanhamento dos registros dos Diários de Classe e Aulas Previstas e Dadas e demais registros acadêmicos.

30/11/2018

14/12/2018

Conferência do preenchimento no Sistema Siga

11/12/2018

21/12/2018

Elaboração de Relatório de Análise de Comparativos de Perdas das Turmas de 2018

21/12/2018

31/12/2018

Resultado Esperado

Os resultados esperados com a implantação do Projeto de Coordenação Pedagógica 2018 são:
Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Curso Técnico em Administração da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite),
Garantir que as perdas, nos cursos modulares ingressantes em 2018/1º semestre não ultrapassem 15%: Recursos Humanos (tarde), Logística (noite), Nutrição e Dietética (noite) - Sede, e Técnico em Recursos Humanos (noite) e Técnico em
Finanças (noite) - CD Ibiúna.
Embora o foco do trabalho deste ano de 2018 esteja vinculado aos cursos que apresentaram perda superior a 20% em relação ao 1º semestre de 2017, e acompanhamento específico aos cursos ingressantes, também pretendemos:
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite) - 1º semestre de 2018,
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Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite) - 2º semestre de 2018,
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Química da Sede (noite) - 2º semestre de 2018,
Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo do Curso Técnico em Contabilidade da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite) - 2º semestre de 2018.

A continuidade deste projeto de Coordenação Pedagógica contribuirá para a unidade visto que, muitas das estratégias propostas pelo Ofício Circular 034/2017 - Subsídios para Elaboração de Projetos 2018 de Coordenação Pedagógica, já foram
desenvolvidas durante o ano de 2017 e, portanto, as boas práticas serão aplicadas e adequadas às turmas de 2018.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos Responsável por Classes Descentralizadas - Vargem Grande Paulista

Responsável(eis):

Filipe Bacar de Góes

Data de Início:

01/08/2017

Data Final:

31/07/2018

Descrição:
Cronograma da atividades:

PERÍODOS1

ATIVIDADES
REUNIÃO DIDATICA – PEDAGÓGICA DA ETEC

24/07

ACOMPANHAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES E ALUNOS

24/07

PLANEJAMENTO – ELABORAÇÃO DOS PTD´S, ESTUDO DO PERFIL DO ALUNO E PROJETOS PARA
O SEMESTRE LETIVO.
ATENDIMENTO AOS ALUNOS REFERENTE A PEDIDOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

24/07 A 28/07

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE JULHO E AGOSTO

01/08

REUNIÃO E DEFINIÇÃO DO REPRESENTANTE DE SALA

08/08

APOIO AOS PROFESSORES COM PROJETOS

07/08 A 25/08

APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA

08/09 A 15/09

ANALISE DOS DIARIOS DE SALA DO MÊS DE SETEMBRO

03/10

REUNIÃO DE AREA COM PROFESSORES

06/10
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REUNIAO DE AREA E CONSELHO INTERMEDIARIO

25/10

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO

03/11

ACOMPANHAMENTO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS

10/11

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO

01/12

SEMANA DE PROVAS E CONSELHO FINAL

15/12

INICIO DO SEMESTRE LETIVO

01/02

ACOMPANHAMENTO INICIAIL COM OS PROFESSORES

02/02

ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO DOCENTE

09/02

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO

04/04

REUNIÃO DE AREA COM PROFESSORES

13/04

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE ABRIL

02/05

REUNIÃO DIDATICA – PEDAGÓGICA DA ETEC

18/05

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE MAIO

01/06

REUNIAO DE AREA

15/06

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DE ENSINO DOS ALUNOS

22/06

ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE REFERENTES AO MÊS DE JUNHO

04/07

FINALIZAÇÃO DO SEMESTRE LETIVO, CONSELHO DE CLASSE

10/07

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Cleide Vieira de Camargo

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Acompanhamento dos registros do processo de Recuperação Contínua nos Planos de Trabalho Docente e Diários de Classe em conformidade ao Art. 71 do Regimento Comum das Etecs.
Organização de Instrumentos de Avaliação, Critérios de Desempenho e na avaliação de competências.
Procedimentos Didáticos na Recuperação Contínua.
Identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e intervenção docente nos cursos que apresentaram maior índice de retenção.
Acompanhar o desenvolvimento da Missão e Visão Escola
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Acompanhar frequência alunos
Acompanhar registros dos professores
Trabalhar conflitos entre professor/alunos e alunos/alunos
Atendimento pais/responsáveis
Acompanhamento projeto monitoria

Objetivo
Um maior envolvimento entre docentes e discentes em aproveitar o conhecimento e as habilidades que o aluno traz e correlacionar ao cotidiano, através do projeto aluno monitor.

Justificativa
A imagem da Etec de Mairinque tem-se mostrado atuante e positiva na cidade e região, em função dos cursos que oferece e em especial, o curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio. Nesta segunda turma, precisamos manter o “novo conceito
em ensino” que nos é peculiar. Essa tentativa tem-se mostrado assertiva, no que diz respeito ao desenvolvimento das competências e habilidades especificadas no Plano de Curso.

Cronograma das Atividades
Período 1º Semestre

Atividade

15/02/18 a 28/02/18

- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/03/18 a 16/03/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

19/03/18 a 30/03/18

Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com as demais
áreas da administração.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.

02/04/18 a 13/04/18

- Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, acompanhando-os, realizando os registros por
meio de instrumentos de verificação e avaliação
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

16/04/18 a 27/04/18

- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Trabalhar conflitos entre professor /alunos e alunos/alunos

02/05/18 a 18/05/18

- Acompanhar os alunos no Projeto da SIPAT
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

21/05/18 a 30/05/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
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04/06/18 a 15/06/18

- Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução, junto aos docentes;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

18/06/18 a 29/06/18

- Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares, palestras e visitas
técnicas;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/07/18 a 11/07/18

- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.

Período 2º Semestre
24/07/18 a 07/08/18

Atividade
- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

08/08/18 a 22/08/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

23/08/18 a 06/09/18

Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com as demais
áreas da administração.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.

10/09/18 a 24/09/18

- Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, acompanhando-os, realizando os registros por
meio de instrumentos de verificação e avaliação
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

25/09/18 a 09/10/18

- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Acompanhamento dos alunos na Expotec 2018 (01 a 05/10)

10/10/18 a 24/10/18

- Trabalhar conflitos entre professor /alunos e alunos/alunos
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

25/10/18 a 12/11/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

13/11/18 a 07/12/18

- Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução, junto aos docentes;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

10/12/18 a 17/12/18

- Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares, palestras e visitas
técnicas;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
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Resultado Esperado
Que o mesmo número de matriculados seja o de concluintes, atingindo a meta de auxiliar que a Unidade não ultrapasse 15% de índice Geral de Perdas.

Metas associadas:

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Junior Pedro Colombo

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Acompanhamento dos procedimentos didáticos e recuperação continua.
Acompanhamento dos Diários de Classe e contato com alunos com faltas continuas.
Acompanhamento dos alunos identificados pelos Docentes com dificuldades de aprendizado.
Acompanhamento dos projetos desenvolvidos por Docentes e Discentes .
Objetivo
Identificar discentes com dificuldades de conhecimento e desenvolvimento de competências e habilidades, e implantação de projetos de recuperação continua e Projeto monitoria.
Justificativa
Reduzir a evasão escolar e a progressão parcial.
Cronograma das Atividades
Início

Fim

15/02/2018

16/02/2018

19/02/2018

23/02/2018

Atividade desenvolvida

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão
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26/02/2018

02/03/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

05/03/2018

09/03/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

12/03/2018

16/03/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

19/03/2018

23/03/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

26/03/2018

30/03/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

02/04/2018

06/04/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão
Planejamento Etec na Praça

09/04/2018

13/04/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

16/04/2018

20/04/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Planejamento Etec na Praça
Acompanhamento dos TCCs

23/04/2018

27/04/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Análise de pedidos de reconsideração

30/04/2018

04/05/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
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07/05/2018

11/05/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

14/05/2018

18/05/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Etec na Praça

21/05/2018

25/05/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

28/05/2018

01/06/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

04/06/2018

08/06/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

11/06/2018

15/06/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

18/06/2018

22/06/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

25/06/2018

29/06/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

02/07/2018

06/07/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

09/07/2018

13/07/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

30/07/2018

03/08/2018

06/08/2018

10/08/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão
Planejamento
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Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

13/08/2018

17/08/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

20/08/2018

24/08/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

27/08/2018

31/08/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão
Acompanhamento dos Tccs

03/09/2018

07/09/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

10/09/2018

14/09/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

17/09/2018

21/09/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

24/09/2018

28/09/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

01/10/2018

05/10/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

08/10/2018

12/10/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

15/10/2018

19/10/2018

22/10/2018

26/10/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
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Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

29/10/2018

02/11/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

05/11/2018

09/11/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

12/11/2018

16/11/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

19/11/2018

23/11/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão
Acompanhamento do TCCs

26/11/2018

30/11/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

03/12/2018

07/12/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas
Reunião equipe de Gestão

10/12/2018

14/12/2018

Planejamento
Acompanhamento Dos PTDs
Acompanhamento de chamadas

Resultados Esperados
Desenvolver atividade para atender metas do exercício de 2018, inseridas no PPG, como reduzir em vinte por cento o índice de progressão parcial e evasão escolar.

Metas associadas:

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Carlos Alberto Leite de Moraes

Data de Início:

01/02/2018
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Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Acompanhar nos diários de classe os procedimentos didáticos e as bases tecnológicas desenvolvidas pelos docentes.
Trabalhar com os professores a importância da recuperação continua.
Analisar semanalmente em parceria com a coordenação pedagógica e com a Orientadora Educacional os alunos faltantes e com dificuldades de aprendizado.
Trabalhar com os professores os projetos desenvolvidos pelos alunos.
Atuar em parceria com a Orientadora Educacional a implantação do projeto Monitoria aos alunos com dificuldades de aprendizado.

Justificativa
Reduzir a evasão escolar e a progressão parcial.
Manter a qualidade de ensino da instituição, para que esta mantenha-se reconhecida como uma das melhores escolas da região.
Desenvolver nos alunos o espirito de trabalho voluntário, através de projetos voltados a atender as instituições filantrópicas da cidade e região.
Cronograma das Atividades
Período
15/02/18 a 28/02/18

Atividade
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/03/18 a 16/03/18
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
19/03/18 a 30/03/18
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
02/04/18 a 13/04/18
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
16/04/18 a 27/04/18
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
02/05/18 a 18/05/18
21/05/18 a 30/05/18
04/06/18 a 15/06/18
18/06/18 a 29/06/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/07/18 a 11/07/18
23/07/18 a 31/07/18

- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
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- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/08/18 a 11/08/18
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
12/08/18 a 22/08/18
23/08/18 a 31/08/18
01/08/18 a 11/08/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

12/08/18 a 20/08/18
21/08/18 a 31/08/18

- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/09/18 a 10/09/18
- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
11/09/18 a 20/09/18

21/09/18 a 30/09/18

01/10/18 a 10/09/18
11/09/18 a 20/09/18
21/09/18 a 30/09/18
01/10/18 a 10/10/18
11/10/18 a 20/10/18
21/10/18 a 30/10/18
01/11/18 a 10/11/18
11/11/18 a 20/11/18
21/11/18 a 30/11/18
01/12/18 a 10/12/18
11/12/18 a 20/12/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Trabalhar atenção especial junto ao Ensino médio integrado ao técnico em Cozinha.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamentos dos diários de classe no sistema siga.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.

Resultado Esperado
Desenvolver atividades para atingir as metas do exercício de 2018, inseridas no PPG, como reduzir em 20% o índice de progressão parcial e principalmente a evasão escolar.
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Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Igor Sala de Figueiredo

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Acompanhamento da ação dos docentes.
Identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Acompanhamento da assiduidade dos alunos.
Acompanhamento dos diários de classe em conformidade ao Art.71 do regimento comum das ETECs.
Reuniões de Área.
Organização de eventos promovidos pelo curso (visitas, feiras e palestras).
Objetivos
Atuar como um elo entre a direção e os educadores na busca das metas da unidade.
Promover a integração de professores e alunos, observando práticas que facilitem o processo de ensino e aprendizagem.
Averiguar se as capacidades técnicas desenvolvidas com os alunos vêm de encontro com o plano de curso e o mercado de trabalho.
Orientar sobre materiais a serem utilizados no curso, assim como práticas inovadoras.
Justificativa
O projeto justifica-se na manutenção da credibilidade do curso técnico em logística da ETEC de Mairinque em nossa região. Este ano iniciamos a 16ª turma, e nos mantemos sempre com bons índices de concluintes e demanda de Vestibulinho, além de
uma imagem sólida e atuante em nossa cidade e nas empresas do nosso entorno.
Cronograma das Atividades
Atividades

Período

Reunião de área e planejamento

De 01 a 15/02

Eleição Representantes de Sala; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação

De 16 a 28/02

docente e Reunião equipe de gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 01 a 15/03

gestão.
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De 15 a 31/03

gestão.
Acompanhamento dos resultados das avaliações e alunos com dificuldade de

De 01 a 15/04

aprendizado; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião
equipe de gestão.
Conselho Intermediário; Reunião de Área; Reunião com representantes de sala;

De 16 a 30/04

acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente; Reunião equipe de
gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 01 a 15/05

gestão.
Reunião Pedagógica; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e

De 16 a 31/05

Reunião equipe de gestão.

Organização do dia da Logística (palestra); organização da barraca de logística e ensaio

De 01 a 15/06

da quadrilha (Festa Junina); acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação
docente e Reunião equipe de gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 16 a 30/06

gestão.

Acompanhamento dos resultados das avaliações e alunos com dificuldade de

De 01 a 15/07

aprendizado; Organização da noite de apresentações dos TCCs; conselho Final;
Reunião de Área;

Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente; Reunião equipe de
gestão.
Reunião de área e planejamento.

De 16 a 31/07

Eleição Representantes de Sala; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação

De 01 a 15/08

docente e Reunião equipe de gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 16 a 31/08

gestão.
PLANEJAMENTO da EXPOTEC; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação

De 01 a 15/09

docente e Reunião equipe de gestão.
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PROGRAMAÇÃO da EXPOTEC; acompanhamento dos resultados das avaliações e

De 16 a 30/09

alunos com dificuldade de aprendizado; conselho intermediário; reunião de área; reunião
com representante de sala; acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação
docente e Reunião equipe de gestão.
MONTAGEM da EXPOTEC; reunião Pedagógica; acompanhamento dos PTDs, diários

De 01 a 15/10

de Classe, ação docente e Reunião equipe de gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 16 a 31/10

gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 01 a 15/11

gestão.
Acompanhamento dos PTDs, diários de Classe, ação docente e Reunião equipe de

De 16 a 30/11

gestão.
Acompanhamento dos resultados das avaliações e alunos com dificuldade de

De 01 a 19/12

aprendizado; Organização da noite de apresentações dos TCCs; conselho Final;
Reunião de área; Reunião de Planejamento; acompanhamento dos PTDs, diários de
Classe, ação docente e Reunião equipe de gestão.
Resultado Esperado
Diminuir os índices de evasão da escola no cumprimento das metas estabelecidas pela direção.
Diminuir o número de PPs com o apoio do projeto monitoria.
Melhorar os percentuais de assiduidade dos alunos.
Fortalecer ainda mais o nível dos alunos do nosso curso, orientados pela missão e visão de nossa unidade.

Metas associadas:

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Jaciomar Alves Tavares

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018
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Descrição:
Resumo
Acompanhamento dos procedimentos didáticos;
Acompanhamento dos procedimentos de recuperação continua;
Acompanhamento dos diários de classe e contato com alunos com faltas continuas;
Acompanhamento dos alunos identificados pelos docentes com dificuldades de aprendizado;
Acompanhamento dos projetos desenvolvidos por docentes e discentes;
Acompanhamento de Visitas Técnicas;
Realização da EXPOTEC.
Objetivo
Identificar discentes com dificuldades de conhecimento e desenvolvimento de competências e habilidades, e implantação de projetos de recuperação continua e Projeto monitoria.
Justificativa
Reduzir a evasão escolar e a progressão parcial.
Cronograma da Atividades
Período

15/02/18 a 28/02/18

Atividade
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

01/03/18 a 16/03/18
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
19/03/18 a 13/04/18
- Proporcionar Palestras de funcionários de empresas da região para os alunos.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Realizar a Reunião de Área.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
16/04/18 a 27/04/18

- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

02/05/18 a 18/05/18

21/05/18 a 30/05/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
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- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

04/06/18 a 15/06/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

18/06/18 a 29/06/18

02/07/18 a 11/07/18

- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Realizar a Reunião de Área.
- Acompanhar e auxiliar Discentes no fechamento do semestre.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

23/07/18 a 10/08/18

- Coordenar e auxiliar Docentes na elaboração dos PTDs, buscando assegurar o alinhamento do calendário
oficial e Planos de Curso.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.

13/08/18 a 31/08/18
- Proporcionar Palestras de funcionários de empresas da região para os alunos.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhamento dos projetos de recuperação continua
03/09/18 a 14/09/18
- Proporcionar Palestras de funcionários de empresas da região para os alunos.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Realizar a Reunião de Área.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
- Acompanhar resultados de avaliações e discentes com dificuldades no aprendizado.
17/09/18 a 28/09/18
- Proporcionar Palestras de funcionários de empresas da região para os alunos.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Acompanhar e prepara a EXPOTEC 2018
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
- Contato telefônico com alunos faltantes.
01/10/18 a 26/10/18

- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.

29/10/18 a 14/11/18

- Realizar a EXPOTEC
- Acompanhamento de lançamento dos diários.
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- Verificar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições, quando
houver.
- Proporcionar visitas técnicas a empresas da região.
- Proporcionar Palestras de funcionários de empresas da região para os alunos.
- Acompanhamento de lançamento dos diários.

21/11/18 a 18/12/18

- Realizar a Reunião de Área.
- Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;

Resultado Esperado
Desenvolver atividade para atender metas do exercício de 2018, inseridas no PPG, como reduzir em vinte por cento o índice de progressão parcial e evasão escolar.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Projeto de Orientação e Apoio Educacional

Responsável(eis):

Ivone Archilia Mesas

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo
Objetivando atender as orientações da GSE/GEPED, conforme Ofício 034/2017, manteremos nosso olhar na permanência dos alunos. Os cursos que apresentaram perda maior que 20% no final do 1º semestre de 2017 foram os 2ºs módulos de: Técnico
em Cozinha- Sede, Técnico em Logística – CD Ibiúna e Técnico em Administração – CD Ibiúna. Desses, apenas o Técnico em Administração na CD Ibiúna terá o 2º módulo no 1º sem de 2018, o que nos motiva a trabalhar para minimizar a perda. Portanto,
o presente Projeto terá como base, também, o cuidado para que todos os cursos ingressantes na Unidade Sede (Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Nutrição e Dietética) e Classe Descentralizada de Ibiúna (Técnico em
Finanças e Técnico em Recursos Humanos) não atinjam 15% de perda. Para tanto, será utilizada a mesma Metodologia aplicada em anos anteriores, que se tem mostrado positiva, pois o Índice Geral de Perdas da Unidade está em 14,24%. Tal
Metodologia consiste numa proximidade com os alunos desde seu ingresso na Unidade (Sede e CDs) passando pela análise de suas maiores dificuldades e acompanhamento para minimizá-las. Comunicação ativa com professores, incentivo à aplicação
do Projeto Monitoria e palestras motivacionais ou com profissionais são algumas das ferramentas que têm sido utilizadas e que serão expostas no decorrer do presente Projeto. Com esse trabalho, sempre desenvolvido em parceria com toda a Equipe
Escolar, espera-se que o 2º módulo do Curso Técnico em Administração da CD-Ibiúna e os cursos ingressantes na sede ou na referida CD tenham um mínimo de perdas em sua finalização. Com as ações descritas para a realização deste Projeto e o
cumprimento integral das atribuições constantes da Deliberação CEETEPS 18, de 16/07/15, a Etec de Mairinque tem condições de encaminhar ao mercado de trabalho profissionais competentes e desejosos de crescimento. Alunos integrados ao ambiente
escolar, motivados para desenvolverem-se e sensíveis às novas oportunidades são produto de um trabalho de Equipe. Quando o índice de concluintes cresce, nossa Escola reforça na cidade e região, a imagem de destaque que criou desde sua
implantação e traz, progressivamente, candidatos sujeitos a uma metodologia pedagógica diferenciada, com garantia de mudança em seu futuro. Assim, nosso slogan “Um novo conceito em ensino” é cada vez mais presente na vida de toda a comunidade
escolar, que busca e buscará sempre resultados positivos.
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Objetivo
Geral

Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Curso Técnico em Administração da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite), que iniciará no 1º semestre de 2018, comparado aos índices do 2º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que
apresentou perda de 30,56%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite), que iniciará no 1º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 17,50%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 17,50%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Química da Sede (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que apresentou perda de 15,00%;
Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo do Curso Técnico em Contabilidade da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite), que iniciará no 2º semestre de 2018, comparado aos índices do 1º módulo cursado no 1º semestre de 2017 que
apresentou perda de 19,35%;
Garantir que as perdas, nos cursos modulares ingressantes em 2018/1º semestre não ultrapassem 15%: Recursos Humanos (tarde), Logística (noite), Nutrição e Dietética (noite) - Sede, e Técnico em Recursos Humanos (noite) e Técnico em
Finanças (noite) - CD Ibiúna.

Específicos

Acompanhar, em parceria com o Corpo Docente e Coordenadores de Curso, a vida acadêmica de todo o Corpo Discente, desde o seu ingresso na Unidade até a formação final, principalmente nos casos de dificuldades de aprendizagem durante o
processo;
Acompanhar e orientar todos os Coordenadores de Curso sobre as perdas existentes em todas as turmas da Unidade para que o Índice Geral não aumente;
Monitorar a participação dos alunos nas atividades da unidade escolar, desenvolvimento da Progressão Parcial e demais processos educativos, efetuando registros formais e mantendo os pais/responsáveis informados a respeito do desempenho e
frequência em caso de alunos menores;
Contribuir para que o Índice Geral de Perdas da Etec de Mairinque não ultrapasse 15%.

Justificativa
De uma maneira geral, a Evasão Escolar se faz presente em nossa Unidade, embora de forma não muito expressiva. As razões para isso são muitas e, dentre elas, observa-se necessidades particulares em contraponto ao possível "desgostar de cursos"
por parte dos alunos.
As mudanças de ordem demográfica, (deslocamentos dentro do país, mudanças nas estruturas familiares) ou mudanças societárias (aumento das dificuldades financeiras, gravidez) são algumas das razões para esse efeito dramático que estamos
observando na educação não só de nosso país como no resto do mundo.
O Tabela abaixo mostra as perdas no final do 1º semestre de 2017, conforme o Oficio 34/2017 - GSE/GEPED que orienta o estudo para a elaboração dos Projetos CP e OE.
É possível observar que três turmas atingiram nível de perdas acima de 20%, ou seja:
Não teremos durante o ano de 2018 (1º e 2º semestres) uma forma de comparação com os cursos de Cozinha (sede) e Logística (CD Ibiúna) visto que apenas no segundo semestre do referido ano serão abertas turmas (1º módulos) para os cursos citados.
De qualquer forma, os alunos serão acompanhados, a fim de evitarmos desistências. Apenas o curso Técnico em Administração terá elementos comparativos, pois no 1º semestre de 2018 estaremos com o 2º módulo, na CD Ibiúna.
Sendo assim, a proposta é, além de cuidar do 2º módulo do curso Técnico em Administração da CD Ibiúna, trabalhar para que os cursos ingressantes nos dois semestres, na Sede e CDs não ultrapassem 15% de perdas.
Portanto, os cursos Técnico em Logística, Recursos Humanos e Nutrição e Dietética que iniciarão na Sede e os de Recursos Humanos e Finanças que iniciarão na CD de Ibiúna, no 1º semestre, e o curso Técnico em Química e os demais que forem
oferecidos, conforme estudos de demanda que serão iniciados no 2º semestre de 2018 serão acompanhados de forma mais intensa, para que não tenham perdas superiores a 15%.
O 3º módulo do curso Técnico em Contabilidade, na CD Ibiúna, que estará em andamento no segundo semestre de 2018, também será motivo de acompanhamento, por apresentar perda próxima de 20%, ou seja, de 19,35%.
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Entende-se que a realização do presente Projeto é de grande importância para que os objetivos da Escola como um todo sejam alcançados. Além de ser uma peça integrante da Equipe de Gestão, a OE trabalha como mediadora entre Alunos e
Professores, buscando auxiliar cada grupo em suas necessidades de relacionamento, o que resulta em compreensão maior, por parte dos docentes, sobre possíveis dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Por outro lado, quando o
aluno é acolhido em suas perspectivas de realizações numa Escola altamente conceituada no município e região, e vê alimentadas suas possibilidades de crescimento profissional, num ambiente cortês, sente-se incentivado a permanecer e mesmo
frequentar outros cursos na mesma Unidade. É o que temos presenciado. Portanto, o trabalho da OE neste ano de 2018 será uma continuidade (e por que não dizer: uma continuidade aprimorada) daquilo que se tem feito em anos anteriores, sempre à
sombra das orientações recebidas dos níveis hierárquicos superiores.
Cronograma das Atividades
Atividades
h
Organizar,com CP e Coord.Curso,recepção aos alunos e procedimentos p/inicio aulas

Data inicial

Data final

05/02/2018

14/02/2018

Participar da recepção na 1ª. Semana aos alunos ingressantes, esclarecendo os objetivos de cada curso;

15/02/2018

21/02/2018

Participar das Reuniões de Pais/Responsáveis

23/02/2018

23/02/2018

Entregar os PEEPP (Programa de Progressão Parcial) originados no semestre/ano anterior aos alunos,

26/02/2018

28/02/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

26/02/2018

02/03/2018

Realizar pesquisa junto aos alunos sobre suas dificuldades (Avaliação Diagnóstica)

26/02/2018

02/03/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista

28/02/2018

05/03/2018

Apresentar o Projeto Monitoria aos Coordenadores de Curso e novos Professores.

27/02/2018

08/03/2018

Apoiar atividade de integração entre os alunos do Ensino Médio ( Educação Física)

23/02/2018

09/03/2018

Auxiliar a Direção na realização das Reuniões com Representantes Discentes

27/02/2018

09/03/2018

Acompanhar junto à Secretaria Acadêmica, a frequência dos alunos dos primeiros módulos.

28/02/2018

14/03/2018

Organizar palestras, dinâmicas ou atividades esclarecedoras sobre o tema “Bullying”

22/03/2018

05/04/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

02/04/2018

05/04/2018

Relacionar trabalho com o ATA para adequação e controle dos alunos participantes do Programa “Jovem-Aprendiz”

23/03/2018

06/04/2018

Auxiliar Coordenadores, Docentes e alunos no planejamento dos Projetos Culturais/Esportivos e Sociais,Visitas Técnicas e Gincanas

27/03/2018

11/04/2018

Auxiliar Coordenadores, na organização palestras motivacionais voltadas à empregabilidade

28/03/2018

12/04/2018

Participar de Conselho Intermediário, oferecendo informações pertinentes sobre os alunos

20/04/2018

20/04/2018

Organizar palestras sobre prevenção às drogas e esclarecimentos sobre sexualidade, em parceria com a CIPA

18/04/2018

25/04/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista

18/04/2018

03/05/2018

Atender alunos após Conselho Intermediário, para apresentação da FIADE

27/04/2018

11/05/2018

Atender pais/responsáveis pelos alunos menores, após Conselho Intermediário.

27/04/2018

11/05/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

07/05/2018

11/05/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

04/06/2018

07/06/2018

Auxiliar Coordenadores e Docentes no planejamento e elaboração dos Projetos Culturais/Esportivos e Sociais, além das Visitas Técnicas e Gincanas

29/05/2018

09/06/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista

06/06/2018

13/06/2018

Acompanhar junto aos Professores e Alunos, a realização das PEEPPs

14/06/2018

29/06/2018

Análise parcial dos dados da Plan. Monitoramento,p/ divulgação à Equipe de Gestão.

02/07/2018

12/07/2018

Participar de Conselho Intermediário, oferecendo aos docentes, informações pertinentes sobre os alunos

12/07/2018

12/07/2018

Participar do Conselho Final, oferecendo aos docentes informações adicionais sobre os alunos

12/07/2018

12/07/2018

Participar da recepção na 1ª. Semana aos alunos ingressantes, esclarecendo os objetivos de cada curso;

24/07/2018

31/07/2018

Entregar os PEEPP (Programa de Progressão Parcial) originados no semestre/ano anterior aos alunos,

01/08/2018

03/08/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

01/08/2018

03/08/2018

Realizar pesquisa junto aos alunos sobre suas dificuldades (Avaliação Diagnóstica)

31/07/2018

03/08/2018

Atender pais/responsáveis pelos alunos menores, após Conselho Intermediário,

24/07/2018

08/08/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista)

31/07/2018

08/08/2018

Apresentar o Projeto Monitoria aos Coordenadores de Curso e novos Professores.

01/08/2018

09/08/2018

Auxiliar a Direção na realização das Reuniões com Representantes Discentes

31/07/2018

13/08/2018

Acompanhar junto à Secretaria Acadêmica, a frequência dos alunos dos primeiros módulos

08/08/2018

17/08/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

03/09/2018

06/09/2018
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Auxiliar Coordenadores e Docentes no planejamento e elaboração dos Projetos Culturais/Esportivos e Sociais, além das Visitas Técnicas e Gincanas

04/09/2018

09/09/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista)

18/09/2018

25/09/2018

Participar de Conselho Intermediário, oferecendo aos docentes, informações pertinentes sobre os alunos

29/09/2018

29/09/2018

Organizar palestras, dinâmicas ou atividades esclarecedoras sobre o tema “Bullying”

26/09/2018

04/10/2018

Auxiliar Coordenadores na organização palestras motivacionais /voltadas à empregabilidade

20/09/2018

05/10/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

02/10/2018

05/10/2018

Relacionar trabalho com o ATA , para adequação e controle dos alunos participantes do Programa “Jovem-Aprendiz”

21/09/2018

05/10/2018

Atender alunos após Conselho Intermediário, para apresentação da FIADE

05/10/2018

20/10/2018

Atender pais/responsáveis pelos alunos menores, após Conselho Intermediário,

05/10/2018

20/10/2018

Auxiliar Coordenadores e Docentes no planejamento e elaboração dos Projetos Culturais/Esportivos e Sociais, além das Visitas Técnicas e Gincanas

24/10/2018

05/11/2018

Orientar todas as classes sobre o Projeto Monitoria

05/11/2018

07/11/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista)

05/12/2018

05/12/2018

Visitas às Classes Descentralizadas (Ibiúna e Vargem Grande Paulista)

28/11/2018

05/12/2018

Participar do Conselho Final, oferecendo aos docentes informações adicionais sobre os alunos

19/12/2018

19/12/2018

Organização de documentos; análise final dos dados da Planilha de Monitoramento.

20/12/2018

31/12/2018

Resultado Esperado
Com a aplicação do projeto de "Orientação e Apoio Educacional 2018", espera-se alcançar êxitos nas propostas, de forma a:

Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Curso Técnico em Administração da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite),
Garantir que as perdas, nos cursos modulares ingressantes em 2018/1º semestre não ultrapassem 15%: Recursos Humanos (tarde), Logística (noite), Nutrição e Dietética (noite) - Sede, e Técnico em Recursos Humanos (noite) e Técnico em
Finanças (noite) - CD Ibiúna.

Embora o foco do trabalho deste ano de 2018 esteja vinculado aos cursos que apresentaram perda superior a 20% em relação ao 1º semestre de 2017, e acompanhamento específico aos cursos ingressantes, também pretendemos:

Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite) - 1º semestre de 2018,
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Logística da Sede (noite) - 2º semestre de 2018,
Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo do Curso Técnico em Química da Sede (noite) - 2º semestre de 2018,
Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo do Curso Técnico em Contabilidade da Classe Descentralizada de Ibiúna (noite) - 2º semestre de 2018.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.
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Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Sandra Maria Vicente Neves Carnelossi

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Resumo

Acompanhamento da vida acadêmica dos alunos.
Diálogo frequente com docentes e discentes.
Acompanhamento dos planos de curso e sua consonância com os diários de classe.
Participação e auxilio na elaboração de todos os eventos ocorridos na escola.
Atuação junto à direção do processo de Jovem Aprendiz.
Organização de palestras e visitas técnicas.
Participação em bancas de processo público e seletivo.
Adentrar em sala de aula quando da ausência de algum docente e não encontrado outro para substituição.
Participação em reuniões com toda a equipe de gestão e de área.
Incentivo quanto ao uso de instrumentos didático pedagógicos que otimizem a vida escolar do aluno.

Objetivo
Garantir que as perdas nos cursos de Administração, Recursos Humanos e Contabilidade, não ultrapassem os 15%.
Incentivar alunos e professores quanto à adoção do uso do Projeto Monitoria como instrumento primordial de auxílio à recuperação contínua.
Acompanhar em parceria com toda a equipe, Orientadora Educacional e Coordenador pedagógico a vida acadêmica do Corpo Discente, principalmente nos casos de dificuldades não só de aprendizagem como todo o cerne que envolve a vida do aluno,
durante todo o tempo em que este estiver fazendo parte do processo acadêmico.
Monitorar, acompanhar e incentivar a participação dos alunos nas atividades da unidade escolar, tais como, visitas técnicas, palestras e todo e qualquer evento promovido pela escola.
Monitorar e aconselhar os alunos quanto ao índice de faltas.
Acompanhar e participar sempre que possível de capacitações que promovam o conhecimento e uso de ferramentas didático pedagógicas inovadoras e transmiti-las ao nosso corpo docente.
Trabalhar sempre pela harmonia entre os alunos, assim como entre toda a equipe de trabalho e o fluxo entre ambos para que a escola continue desenvolvendo o trabalho de excelência que se apresenta até o momento.
Justificativa
A nossa unidade de ensino encontra-se num patamar relativamente aceitável e positivo quanto ao índice de evasão, principalmente nos cursos acima descritos e os objetivos expostos são para que este assim se mantenha ou se supere, caminhando
sempre em prol de uma melhoria em seu processo.
Os objetivos acima descrevem os caminhos e instrumentos utilizados para que essa melhoria ocorra e se sedimente.
Cronograma das Atividades
01-02 a 16-02 Reunião com a equipe de gestão, reunião de planejamento, reunião de área, aula inaugural e demais aulas, palestra com o tema Mercado e trabalho, análise dos PTDs.
19-02 a 02-03 Eleição do professor da área para compor o Conselho de Escola, participação no desenvolvimento do PPG, participação nos Aproveitamentos de estudos, elaboração de temas para o processo seletivo, reunião com pais de alunos menores
de idade, projeto integração entre as turmas do período da tarde, elaboração do projeto de Páscoa.
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05-03 a 16-03 Publicação do PTD, início das bancas de processo seletivo.
19-03 a 30-03 Desenvolvimento do projeto de Páscoa junto à escola da Vila Barreto, envio de sugestões para o PPG.
02-04 a 13-04 Projeto Social, visita técnica.
16-04 a 27-04 Conselho de classe intermediário, acompanhamento do sistema SIGA.
30-04 a 11-05 Análise aulas previstas e dadas, palestra.
14-05 a 25-05 Semana de gestão, projeto social.
28-05 a 08-06 Preparativos festa Junina, visita técnica.
11-06 a 22-06 Festa Junina, apresentação de TCC
25-06 a 11-07 Preparativos para o Conselho de classe, com análise dos casos mais sérios e complicados.
Resultado Esperado
Reduzir ou manter o índice de evasão de 15%.
Perpetuar o clima humanizado vivenciado por todos que frequentam nossa escola, assim como a excelência num ensino inovador e de qualidade.

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Coordenação de Curso

Responsável(eis):

Priscila Cardoso Delmenico

Data de Início:

01/02/2018

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Cronograma das Atividades

ATIVIDADES

PERÍODOS1

Acolhimento e recepção dos alunos, para o ano letivo de 2018.
Apresentação das Atribuições competentes a 1ª Série da Habilitação do Curso ao Técnico em Nutrição e
Dietética.

15/02 a 16/02

Atividades contínuas:

Participar junto com a Direção da Unidade, Coordenador Pedagógico e Coordenadores de Curso, a
realização de visitas técnicas, palestras em parcerias com empresas e projeto específicos da área de
Nutrição e Dietética, visando o crescimento profissional e humano do aluno, incluindo atividades que
auxilie na recuperação continua da aprendizagem dos alunos.

15/02 a 22/12

Desenvolvimento e planejamento do projeto Banco de Alimentos.

·

Atividades relacionada a Semana Paulo Freire.
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01/06 a 29/06
·

Desenvolvimento e realização do Evento: Dia do Técnico em Nutrição.

·

Realização de visita técnica na feira Natural Tech e Bio Brasil em São Paulo.

·

Acolhimento e recepção dos alunos, para o 2º semestre do ano letivo de 2018.

·

Planejamento EXPOTEC

·

Desenvolvimento e realização de ações para a o Evento EXPOTEC 2018.

09/06 a 09/06

21/07 a 21/08

01/09 a 29/09
·
·
·
·
·
·
·

Cumprimento das Atribuições da função segundo a Deliberação CEETEPS – 20/2015
Acompanhamento em parceria com a coordenadora de ensino médio e secretaria acadêmica
os alunos faltantes.
Suporte na elaboração nos projetos culturais, visitas técnicas, projetos sociais, palestras
motivacionais e profissionais das áreas do Técnico em Nutrição e Dietética.
Auxílio nas atividades dos Alunos participantes do Projeto Monitoria em parceria com a
Orientadora Educacional da Unidade – Professora Ivone Archila.
Apoio e Suporte aos Docentes da área de Nutrição e Dietética
Atendimento ao aluno

Rotina
Rotina (semanalmente)
Rotina
Rotina
Rotina
Rotina

Auxilio na manutenção e organização do laboratório de Cozinha, para realização das
atividades práticas relacionadas com o plano de Curso.

Rotina

Metas associadas:
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Otimização da quadra poliesportiva

Responsável(eis):

Equipe de Gestão

Data de Início:

20/02/2017

Data Final:

22/12/2020

Descrição:
Justificativa
O desenvolvimento do ser humano em sua plenitude, caminha através do desenvolvimento cognitivo e intelectual ligado os conteúdos básicos da educação formal. Mas também é o desenvolvimento da educação motora e emocional do indivíduo. Nesse
sentido uma Unidade Escolar deve buscar a harmonia e boa estruturação da sala de aula, como também dos espaços destinados ao esporte e integração dos adolescentes.
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Mediante essa filosofia educacional, permitir a estruturação e melhor otimização do uso da Quadra Poliesportiva da Etec de Mairinque torna-se uma meta para o alcance do desenvolvimento do corpo discente em sua plenitude educacional cognitiva e
motora.
Todo o projeto será apresentado por Equipe formada por todos os segmentos da Etec e com o acompanhamento do Departamento (UIE) do Centro Paula Souza. As receitas geradas pelas arrecadações serão controladas pela APM da Etec, com
apresentação de valores a comunidade.

Objetivo

Instalação de uma cobertura sobre a Quadra Poliesportiva da Etec de Mairinque;
A construção de um vestiário feminino e um masculino;
Adequar o espaço para atender as necessidades da obra.

Cronograma das Atividades

Atendimento de pedido ao Centro Paula Souza - 31/03/2017
Estruturação de Equipe para o desenvolvimento do Projeto - 2º semestre 2017
Desenvolvimento de festas e atividades visando angariar fundos para a otimização da quadra poliesportiva, acompanhamento de solicitações ao CPS. Busca de empresas
parceiras - 2018
Desenvolvimento de festas e atividades visando angariar fundos para a otimização da quadra poliesportiva, acompanhamento de solicitações ao CPS. Busca de empresas
parceiras - 2019
Desenvolvimento de festas e atividades visando angariar fundos para a otimização da quadra poliesportiva, construção do vestiário feminino e masculino. Instalação da
Cobertura da Quadra poliesportiva - 2020

Resultados esperados
Instalação de uma cobertura sobre a Quadra Poliesportiva da Etec de Mairinque;
A construção de um vestiário feminino e um masculino.

Metas associadas:
-> Otimização do espaço destinado às atividades físicas, em especial a quadra poliesportiva, com a melhoria e ampliação da sua infraestrutura, até o ano de 2020.

Projeto:

Urbanizando o acesso e o estacionamento com sustentabilidade

Responsável(eis):

Equipe de Gestão

Data de Início:

03/04/2017
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Data Final:

30/11/2021

Descrição:
Justificativa
A localização da Unidade tem pelo olhar da comunidade, como um ponto privilegiado na cidade, a principal dificuldade está relacionada a via de acesso a Etec de Mairinque, que tem em seu traçado uma falta de características urbanísticas, com mato, ausência de calçamento e
deficiência na iluminação pública, causando preocupações nos alunos e responsáveis, principalmente no fator segurança. Com relação a sua caraterística ingrime, e durante o dia o sol e período de chuvas, o projeto trabalhará conceitos de mobilidade urbana, desde transporte público
até formas alternativas para sua localização. No aspecto estacionamento, será desenvolvido um projeto de cobertura verde e algumas interferências no seu layout.

Objetivos
Buscar parceria com o poder público e privado para adequações no acesso;
Trabalhar com os alunos a concientização no uso de transporte alternativo;
Solicitar junto ao poder público o estudo de transporte púiblico até a Unidade;
Solicitar adequações no sistema viário no acesso;
Trabalhar com a comunidade interna eventos para a cobertura verde do estacionamento.
Cronograma
Contato com a Prefeitura para estudo de projeto urbanístico no acesso - Abril 2017
Etapa 1 - Adequar acesso com interferências iniciais no aspecto de plantio de árvores, e limpeza - Maio 2017
Etapa 2 - Construções de gazebos para uso da comunidade, com bancos, iluminação e lixeiras - Junho a Outubro 2017
Início do projeto de cobertura verde no estacionamento - Fevereiro 2018
Desenvolvimento de 50% da cobertura verde no estacionamento - Março a Outubro 2018
Acompanhamento da manutenção do acesso - Março a Outubro 2018
Trabalhar com o Poder Público o transporte público até a Etec. Desenvolver na comunidade o uso de transportes alternativos - Fevereiro a Novembro 2019
Trabalhar durante o ano transformações no sistema viário de acesso - Fevereiro a Novembro 2020
Finalização do Projeto, com estudo e análise das interferências desenvolvidas ao longo de todo esse período - Fevereiro a Novembro 2021
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Resultados esperados
Trabalhar pela dificuldade, cada etapa distribuída durante o período de 05 anos com o resultado de adequar o entorno, o acesso e o estacionamento da Etec, buscando o bem estar, a segurança e a motivação de chegar até a Etec.

Metas associadas:
-> Viabilizar formas alternativas para facilitar o acesso dos alunos à Etec de Mairinque 2021.

Projeto:

Elaboração do Plano de Reestruturação das Tecnologias de Informação e Comunicação da Unidade (Equipamentos e Wi-Fi)

Responsável(eis):

Gilson Cordeiro de Souza, Sandro Rodrigo Alves, Thais Esmail Funiel

Data de Início:

02/05/2018

Data Final:

13/12/2019

Descrição:
Resumo
Atualmente a Unidade possui uma Infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que precisa de reestruturação, adequando-a para utilização dos Usuários Administrativos e Pedagógicos. Para que isso torne-se realidade, a Unidade
deve possuir um planejamento estratégico de utilização das TICs para que todos consigam tirar o melhor aproveitamento desses recursos em aulas diferenciadas dentro do ambiente escolar e dessa forma contribuir para a diminuição da evasão.
Objetivos
Reestruturação das Tecnologias de Informação e Comunicação para atender as necessidades Pedagógicas e Administrativas da Unidade (Equipamentos e sistema Wi-Fi).

Justificativa
Nas últimas décadas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm transformando o cotidiano das pessoas e empresas. Através da utilização das TICs vários setores da Sociedade estão conseguindo excelentes resultados.
Esse cenário apresenta uma realidade em que se torna imprescindível novas habilidades individuais.
Ao acessar a informação e transformá-la em conhecimento, conseguiremos tirar o melhor proveito dos recursos disponíveis pelas TICs.
Dentro das Escolas, a utilização das TICs também apresenta excelentes resultados em muitos projetos implementados. Porém, para que os resultados se tornem positivos é necessário atenção em todos os elementos pertencentes a esse sistema: Redes,
Hardware, Software e Peopleware.
Cronograma das Atividades
Maio - Levantamento da Situação atual dos recursos tecnológicos da Unidade.
Maio e Junho - Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais dos Sistemas existentes na Unidade.
Junho - Pesquisa de conhecimento de TI com Funcionários e Professores - Comunidade Interna.
Agosto - Projeto Lógico de Redes.
Setembro - Projeto Físico de Redes.
Setembro a Novembro - Treinamento conforme a necessidade da Comunidade Interna.
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Outubro e Novembro - Elaboração do Plano de TI da Unidade.

Ano 2019 - implantação de novas estruturas.

Resultados Esperados
Plano de Tecnologia da Informação da Unidade alinhado às necessidades Pedagógicas e Administrativas da Unidade.

Metas associadas:
-> Reestruturar e adequar as tecnologias de informação e comunicação da Etec de Mairinque, no prazo de 02 anos
-> Contribuir para que o Índice Geral de Perdas no ano de 2018 não ultrapasse 15%.

Projeto:

Elaboração de Pesquisa das Necessidades de Formação Técnica na Região de Mairinque para a implantação de novos cursos na Unidade

Responsável(eis):

Sandra Maria Vicente Neves Carnelossi

Data de Início:

26/03/2018

Data Final:

20/12/2019

Descrição:
Resumo
Nos últimos anos o cenário econômico brasileiro vem sofrendo mudanças e com isso, muitas oportunidades de empregos estão surgindo enquanto determinadas funções dentro das empresas têm desaparecido.
Dessa forma, a Etec de Mairinque, através de pesquisas locais, pretende implementar novos Cursos Técnicos e Pós Técnicos para atender essa demanda.

Objetivos
Implantar novos cursos que atendam às necessidades do Município de Mairinque e Região.

Justificativa
Mudanças constantes no cenário econômico e a necessidade de formação profissional na região .

Cronograma das Atividades
- Pesquisa Interna com Alunos (2018)
- Pesquisa com Empresas (2018)
- Pesquisa com a Comunidade Externa (2018)
- Elaboração do Relatório (2018)
- Elaboração da Deliberação 2 ou Pedido de Inclusão de Novo Curso no Centro Paula Souza (2019)
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Resultados Esperados
Relatório das pesquisas sobre quais cursos se adequam ao perfil e necessidades da região. Deliberação n.º 2 ou Pedido de Novos Cursos.

Metas associadas:
-> Implantar 02 novos cursos técnicos e 02 novas especialização na Unidade até o final de 2019.

Projeto:

Elaboração de Projeto para construção de novos ambientes que atendam a demanda da Comunidade Escolar

Responsável(eis):

Ivone Archilia Mesas

Data de Início:

20/03/2018

Data Final:

16/12/2022

Descrição:
Resumo
O presente Projeto surge na necessidade de adequar a Etec para que esta consiga atender a demanda da comunidade, no que diz respeito às exigências de alimentação para alunos e professores que permanecem na Escola em período integral; às
exigências de um Grêmio recém-criado e participativo; às exigências de Biblioteca que envolve ativamente alunos em diversos projetos em todos os períodos; e finalmente, às exigências de espaço para sala de aula.
A realização do mesmo acontecerá, em primeiro lugar, através de análise mais aprofundada sobre o espaço físico atual da Escola.
Em seguida, o Projeto de Ampliação da Unidade será elaborado, com todos os pormenores exigidos para tal empreendimento, tais como contato com o Departamento de Obras do Município e o Departamento de Engenharia do Centro Paula Souza - UIE
(Unidade de Infraestrutura).
Apresentado o Projeto à Comunidade e aprovada a sua efetivação, a busca por recursos financeiros junto ao Poder Público Municipal e Estadual será iniciada.
Espera-se que no ano de 2022 tenhamos novos espaços adequando a Escola às necessidades que estão se mostrando primordiais, pelo fato de termos uma demanda aos cursos que atendem à cidade de Mairinque e à toda a região.
Objetivos
Ampliar os espaços físicos da Unidade, com a construção de novos ambientes para a Biblioteca, Cantina, Grêmio e Sala de Aula.
Justificativa
A realidade mostra uma Etec de Mairinque crescendo como Escola participativa e atuante. As necessidades atuais pedem um planejamento que atenda toda a comunidade de forma global e considere o indivíduo, em sua conveniência pedagógica, física ou
emocional.
Portanto, justifica-se este Projeto, para que as lacunas abaixo sejam preenchidas:
- Adequação do espaço físico para realização de atividades pedagógicas (Biblioteca e Sala de Aula);
- Espaço para a comercialização de produtos alimentícios (Cantina), devido a existência de alunos e professores que vêm diretamente do emprego ou outra escola e alunos que ficam em período integral na Unidade;
- Espaço reservado para as atividades do Grêmio Estudantil.
Cronograma das Atividades
- Levantamento das áreas que podem receber a ampliação na unidade (estudo do ambiente): 2018
- Elaboração do Projeto: 2018
- Levantamento de recursos financeiros: 2019 e 2020
- Construção dos ambientes: 2021 e 2022
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Resultados Esperados
Ambientes que atendam a demanda atual da Unidade.

Metas associadas:
-> Reestruturar o prédio com 04 novos ambientes para atender as necessidades pedagógicas e das instituições de apoio da Unidade até 2022.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no salão da Escola Técnica Estadual de Mairinque, estiveram presentes os membros que compõem o Conselho de escola gestão 2018, para apresentação das metas e projetos descritos
no Plano Plurianual de Gestão - PPG, período referente ao período de 2018/2022.
A Direção da escola, representada pelo Prof. Divanil Antunes Urbano colocou aos membros presentes a importância da Unidade para a cidade de Mairinque e sua Região. Que seu crescimento será contínuo principalmente através dos Projetos
apresentados e elaborados com muita responsabilidade pelos professores, funcionários e alunos que visualizam como resultado o futuro profissional que estará sendo preparado por esta Unidade de Ensino.
Após as apresentações desenvolvidas na reunião, o Conselho de Escola decidiu por unanimidade aprovar o Plano Plurianual de Gestão do período de 2018 a 2022.

Membros do Conselho

Divanil Antunes Urbano - Diretor da Unidade
Ivone Archilia Mesas - Professores / Coordenadores
Flávio Diego Ferreira - Administrativo
Filipe Bacar de Goés - APM
Michel Soares Rodrigues da Silva - Ensino Médio
Ricardo José da Conceição - Cursos da Classe Desc. de Ibiúna
Igor Sala de Figueiredo - Curso Técnico em Logística
Giovanna Poletti Menegatti - Curso Técnico em Cozinha
Sidney Costa - Curso Técnico em Química
Bruna Cristiane Neves Cipriano - Representante dos Pais de Alunos
Lucas Henrique Gomes de Goés - Aluno Representante Período Tarde
Fábio Rogério Riskallah - Presidente da Associação Comercial
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Osleni Cristina Rodrigues - Empresa DSM
--- Demais Participantes --Cleide Vieira de Camargo - Coordenadora Ensino Integrado em Logística
Sandro Rodrigo Alves - Coordenador Pedagógico
Rita Manco Cunha - Coord. Classe Descentralizada de Ibiúna
Bruno Pereira Santos Almeida - Administrativo
Carlos Alberto Leite de Moraes - Coordenador Curso Técnico em Cozinha
Raphael Ramos de Miranda - Assistente Administrativo
Sandra Maria Vicente Neves Carnelossi - Coordenadora de Curso de Gestão
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