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IntroduçãoIntrodução

O Plano Escolar da Etec Professor Rodolpho José Del Guerra, no município de São José do Rio Pardo,O Plano Escolar da Etec Professor Rodolpho José Del Guerra, no município de São José do Rio Pardo,
representa os anseios da Comunidade Escolar e revela os princípios que representa a Propostarepresenta os anseios da Comunidade Escolar e revela os princípios que representa a Proposta
Político Pedagógica da Escola. O Plano foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases daPolítico Pedagógica da Escola. O Plano foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996 e no Regimento Comum das Escolas do CEETEPS. O Plano Escolar éEducação Nacional de 1996 e no Regimento Comum das Escolas do CEETEPS. O Plano Escolar é
fundamental para o bom funcionamento da unidade de ensino. É através dele que estão alicerçadasfundamental para o bom funcionamento da unidade de ensino. É através dele que estão alicerçadas
todas as ações necessárias para o desenvolvimento pedagógico. Ações estas contextualizadas detodas as ações necessárias para o desenvolvimento pedagógico. Ações estas contextualizadas de
acordo com as prioridades, situações problemas, metas e resultados a serem alcançados ao longoacordo com as prioridades, situações problemas, metas e resultados a serem alcançados ao longo
do período letivo. A construção do plano é resultado de um amplo debate dos entes que compõem ado período letivo. A construção do plano é resultado de um amplo debate dos entes que compõem a
comunidade escolar e que tem como desejo a construção de uma escola que valorize os princípioscomunidade escolar e que tem como desejo a construção de uma escola que valorize os princípios
democráticos na formação de cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade,democráticos na formação de cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade,
visando ao bem-estar do homem, no plano pessoal e coletivo.visando ao bem-estar do homem, no plano pessoal e coletivo.

HistóricoHistórico

A ETEC Professor Rodolpho José Del Guerra iniciou suas atividades na cidade em 20/02/2006, naA ETEC Professor Rodolpho José Del Guerra iniciou suas atividades na cidade em 20/02/2006, na
Avenida Brasil, 414, vila Brasil, como classe descentralizada da Escola Técnica “Francisco Garcia” daAvenida Brasil, 414, vila Brasil, como classe descentralizada da Escola Técnica “Francisco Garcia” da
cidade de Mococa, oferecendo 120 vagas para os cursos: Técnico em Informática e Técnico em Webcidade de Mococa, oferecendo 120 vagas para os cursos: Técnico em Informática e Técnico em Web
Design nos períodos tarde e noite. A criação oficial da Escola aconteceu com o Decreto Estadual nºDesign nos períodos tarde e noite. A criação oficial da Escola aconteceu com o Decreto Estadual nº
50.888 de 16/06/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17/06/2006, com o50.888 de 16/06/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17/06/2006, com o
nome Escola Técnica Estadual de São José do Rio Pardo. Em 2008, foram oferecidos à comunidadenome Escola Técnica Estadual de São José do Rio Pardo. Em 2008, foram oferecidos à comunidade
de São José do Rio Pardo e região novos cursos: Técnico em Administração, Técnico em Redes dede São José do Rio Pardo e região novos cursos: Técnico em Administração, Técnico em Redes de
Computadores e o Ensino Médio. Em 2010 iniciou suas atividades com as Classes DescentralizadasComputadores e o Ensino Médio. Em 2010 iniciou suas atividades com as Classes Descentralizadas
em cidade da região, no 1° semestre de 2010 com o curso Técnico em Informática na Cidade deem cidade da região, no 1° semestre de 2010 com o curso Técnico em Informática na Cidade de
Caconde, no 1° semestre de 2014 com o curso Técnico em Informática em São Sebastião da GramaCaconde, no 1° semestre de 2014 com o curso Técnico em Informática em São Sebastião da Grama
e 1° semestre de 2015 com os cursos Técnicos de Informática e Administração em Tapiratiba. Eme 1° semestre de 2015 com os cursos Técnicos de Informática e Administração em Tapiratiba. Em
2012 foi criada a primeira turma do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet2012 foi criada a primeira turma do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet
e em 2013 foram implantados os Cursos Técnicos em Química e Segurança do Trabalho. E em 2017e em 2013 foram implantados os Cursos Técnicos em Química e Segurança do Trabalho. E em 2017
foi implantado na unidade o Ensino Médio Intgegrado so Técnico em Química. Atualmente instaladafoi implantado na unidade o Ensino Médio Intgegrado so Técnico em Química. Atualmente instalada
em um amplo espaço físico na Rua Alexandre Carlos de Melo, 18, Jardim Aeroporto, inaugurado emem um amplo espaço físico na Rua Alexandre Carlos de Melo, 18, Jardim Aeroporto, inaugurado em
17/03/2012. O prédio conta com uma estrutura de vários computadores interligados em redes e17/03/2012. O prédio conta com uma estrutura de vários computadores interligados em redes e
divididos em 05 laboratórios de Informática, um laboratório de manutenção de computadores, umdivididos em 05 laboratórios de Informática, um laboratório de manutenção de computadores, um
laboratório de Redes de Computadores, quatro laboratórios de Química, um laboratório delaboratório de Redes de Computadores, quatro laboratórios de Química, um laboratório de
Segurança do Trabalho,um laboratório para o Ensino Médioeuma ampla biblioteca. A escola possuiSegurança do Trabalho,um laboratório para o Ensino Médioeuma ampla biblioteca. A escola possui
ainda sistema Intragov com acesso 24 horas à internet e uma quadra de esportes em medidasainda sistema Intragov com acesso 24 horas à internet e uma quadra de esportes em medidas
oficiais. Este ano, o desafio desta Unidade de Ensino é conseguir a construção de um refeitório paraoficiais. Este ano, o desafio desta Unidade de Ensino é conseguir a construção de um refeitório para
melhor acomodar os alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e assim atender asmelhor acomodar os alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e assim atender as
determinações legais de acordo com a Lei nº 11.947/2009, que dispões sobre alimentação escolar edeterminações legais de acordo com a Lei nº 11.947/2009, que dispões sobre alimentação escolar e
a Resolução do FNDE nº 38/2009. Tendo um corpo docente formado por especialistas, atendea Resolução do FNDE nº 38/2009. Tendo um corpo docente formado por especialistas, atende
atualmente alunos de São José do Rio Pardo, Caconde, Tapiratiba, São Sebastião da Grama, Itobi eatualmente alunos de São José do Rio Pardo, Caconde, Tapiratiba, São Sebastião da Grama, Itobi e
Divinolândia Atualmente a unidade de ensino conta com 52professores, 9 funcionáriosDivinolândia Atualmente a unidade de ensino conta com 52professores, 9 funcionários
administrativos, 3 auxiliares de docente, 2 estagiários, e 15funcionários terceirizados, comoadministrativos, 3 auxiliares de docente, 2 estagiários, e 15funcionários terceirizados, como
vigilantes,auxiliares de limpeza e alimentação escolar, sendo que a grande maioria do capitalvigilantes,auxiliares de limpeza e alimentação escolar, sendo que a grande maioria do capital
humano possui nível superior completo. O objetivo principal é desenvolver um ambiente com ahumano possui nível superior completo. O objetivo principal é desenvolver um ambiente com a
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participação de toda a comunidade escolar, realizando assim, uma gestão democrática capaz departicipação de toda a comunidade escolar, realizando assim, uma gestão democrática capaz de
assegurar que a escola cumpra sua missão.assegurar que a escola cumpra sua missão.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
CARLOS ONOFRE DE PAULACARLOS ONOFRE DE PAULA

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

Jonas JoaquimJonas Joaquim
de Almeidade Almeida
JuniorJunior

RepresentanteRepresentante
dos Professoresdos Professores

Rogerio AdrianoRogerio Adriano
de Sousade Sousa

RepresentanteRepresentante
dosdos
CoordenadoresCoordenadores
de Áreade Área

Samuel BrigattiSamuel Brigatti
MarconMarcon

Aluno egressoAluno egresso
atuante em suaatuante em sua
área deárea de
formaçãoformação
técnicatécnica

Lourenço BertiLourenço Berti
FilhoFilho

RepresentanteRepresentante
de Entidadede Entidade
AssistencialAssistencial

JULIO CESARJULIO CESAR
LUZ DE SOUZALUZ DE SOUZA

RepresentanteRepresentante
dos Alunosdos Alunos

LUCIMARALUCIMARA
TARTARINITARTARINI

Pai de AlunoPai de Aluno

Paulo CésarPaulo César
BrunettaBrunetta

RepresentanteRepresentante
de Empresáriosde Empresários
vinculado a umvinculado a um
dos cursosdos cursos

João BatistaJoão Batista
GonçalvesGonçalves

Servidor TécnicoServidor Técnico
AdministrativoAdministrativo

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

JOAO BATISTAJOAO BATISTA
GONCALVESGONCALVES

AlmoxarifeAlmoxarife

JONAS JOAQUIMJONAS JOAQUIM
DE ALMEIDADE ALMEIDA
JUNIORJUNIOR

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
de Cacondede Caconde

Luís PauloLuís Paulo
Fagiolo AugustoFagiolo Augusto

ResponsávelResponsável
pelo Laboratóriopelo Laboratório
de Informáticade Informática

Divino LozettiDivino Lozetti
RissoRisso

Coordenador doCoordenador do
Curso TécnicoCurso Técnico
dede
AdministraçãoAdministração

Ana CarlaAna Carla Diretora deDiretora de
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Cremasco BredaCremasco Breda ServiçosServiços
AcadêmicoAcadêmico

Daniel TeodoroDaniel Teodoro
de Melode Melo

AssistenteAssistente
TécnicoTécnico
AdministrativoAdministrativo

Milene SchiavonMilene Schiavon
de Oliveira Vazde Oliveira Vaz

Diretora deDiretora de
ServiçosServiços
AdministrativosAdministrativos

DIEGODIEGO
FIGUEIREDOFIGUEIREDO

Coordenador deCoordenador de
Curso do EnsinoCurso do Ensino
MédioMédio

Rogério AdrianoRogério Adriano
de Sousade Sousa

Coordenador doCoordenador do
Curso TécnicoCurso Técnico
em Informáticaem Informática
e Coordenadore Coordenador
do curso dedo curso de
Informática paraInformática para
Internet inteInternet inte

RenataRenata
AparecidaAparecida
RodriguesRodrigues
Ferreira DiasFerreira Dias

OrientadoraOrientadora
EducacionalEducacional

Eloni JunqueiraEloni Junqueira
AndradeAndrade

Professora/Professora/
Resposável peloResposável pelo
projetoprojeto
Biblioteca AtivaBiblioteca Ativa

MARCELOMARCELO
BUENO DABUENO DA
SILVASILVA

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
de São João dade São João da
Boa VistaBoa Vista

LILIANE BLAYALILIANE BLAYA
MARTINEZ BIFFEMARTINEZ BIFFE

CoordenadoraCoordenadora
de Segurança dode Segurança do
TrabalhoTrabalho

REGINALDOREGINALDO
GREGHI INACIOGREGHI INACIO

Coordenador doCoordenador do
ETIM de QuímicaETIM de Química
e do Técnico eme do Técnico em
QuímicaQuímica

FABIO AUGUSTOFABIO AUGUSTO
MISSURAMISSURA

CoordenadorCoordenador
PedagógicoPedagógico

LIGIA GARCIALIGIA GARCIA
RIBEIRO DERIBEIRO DE
ARRUDAARRUDA

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
de Sãode São
Sebastião daSebastião da
GramaGrama

ELAINE COLPANIELAINE COLPANI Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
de Tapiratibade Tapiratiba

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

Em 16/09/2020,O CONSELHO DE ESCOLA, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 11,Em 16/09/2020,O CONSELHO DE ESCOLA, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 11,
Incisos III e IV do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais, aprovado pela DeliberaçãoIncisos III e IV do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais, aprovado pela Deliberação
CEETEPS nº 04, de 07 de junho de 2006.CEETEPS nº 04, de 07 de junho de 2006.

Em decorrência do período de Pandemia, a mesma teve que ser realizada de duas formas: para osEm decorrência do período de Pandemia, a mesma teve que ser realizada de duas formas: para os
membros que têm vínculo com a escola, a reunião ocorreu em 16/09, no Aplicativo Microsoft Teams.membros que têm vínculo com a escola, a reunião ocorreu em 16/09, no Aplicativo Microsoft Teams.
Para os demais membros, o contato foi feito primeiramente via telefone e posteriormente, via e-Para os demais membros, o contato foi feito primeiramente via telefone e posteriormente, via e-
mail, em 17/09mail, em 17/09

Foi apresentado aos membros do Conselho de Escola o PPG com as dimensões para aFoi apresentado aos membros do Conselho de Escola o PPG com as dimensões para a
desenvolvimeto dos trabalhos em momento de isolamento social e aulas remotas que teve comodesenvolvimeto dos trabalhos em momento de isolamento social e aulas remotas que teve como
base a legislação Federal, Estadual e do Centro Paula Souza.base a legislação Federal, Estadual e do Centro Paula Souza.

APROVA INTEGRALMENTE O PRESENTE PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO - VIGÊNCIA 2020-2024APROVA INTEGRALMENTE O PRESENTE PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO - VIGÊNCIA 2020-2024

(Conforme ata afixada no livro de ATAS de Reunião do Conselho de Escola). (Conforme ata afixada no livro de ATAS de Reunião do Conselho de Escola). 

Presidente: Carlos Onofre de PaulaPresidente: Carlos Onofre de Paula

Coordenador de Área: Rogério Adriano de SousaCoordenador de Área: Rogério Adriano de Sousa

Professor: Jonas Joaquim de Almeida Jr.Professor: Jonas Joaquim de Almeida Jr.

Representante dos servidores : João Batista GonçalvesRepresentante dos servidores : João Batista Gonçalves

Representante dos pais de alunos: Lucimara TartariniRepresentante dos pais de alunos: Lucimara Tartarini

Representantes do alunos egressos: Samule Brigatti MarconRepresentantes do alunos egressos: Samule Brigatti Marcon

Representante dos discentes: Júlio César Luz de SouzaRepresentante dos discentes: Júlio César Luz de Souza

Representante de Empresários vinculado a um dos cursos: Paulo César BrunettaRepresentante de Empresários vinculado a um dos cursos: Paulo César Brunetta

Representante de Entidade Assistencial: Lourenço Berti FilhoRepresentante de Entidade Assistencial: Lourenço Berti Filho

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
MédioMédio
  

O O ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO destina-se aos candidatos que tenham destina-se aos candidatos que tenham
concluído o ensino fundamental e compõe-se das partes relativas ao ensino médio (base nacionalconcluído o ensino fundamental e compõe-se das partes relativas ao ensino médio (base nacional
comum e parte diversificada) e da formação profissional (ensino técnico).comum e parte diversificada) e da formação profissional (ensino técnico).

Os cursos serão oferecidos em período integral e organizados por séries. Cada curso é composto porOs cursos serão oferecidos em período integral e organizados por séries. Cada curso é composto por
3 (três) séries. Cada série terá duração de um ano. As séries cursadas darão ao aluno, em sua3 (três) séries. Cada série terá duração de um ano. As séries cursadas darão ao aluno, em sua
maioria, uma qualificação profissional com direito a um certificado parcial.maioria, uma qualificação profissional com direito a um certificado parcial.
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Ao aluno concluinte do curso técnico integrado ao ensino médio será conferido e expedido o diplomaAo aluno concluinte do curso técnico integrado ao ensino médio será conferido e expedido o diploma
de Técnico, que lhe dará o direito de exercer as atividades inerentes ao técnico, como também lhede Técnico, que lhe dará o direito de exercer as atividades inerentes ao técnico, como também lhe
dará o direito de continuidade de estudos no nível da Educação Superior.dará o direito de continuidade de estudos no nível da Educação Superior.

As disciplinas da Base Nacional Comum, direcionadas para a formação geral do estudante, são as jáAs disciplinas da Base Nacional Comum, direcionadas para a formação geral do estudante, são as já
tradicionalmente estudadas, como Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia,tradicionalmente estudadas, como Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia,
Química, Física, Biologia, Educação Física e Artes.Química, Física, Biologia, Educação Física e Artes.
As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao desenvolvimento de capacidades e de condutasAs disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao desenvolvimento de capacidades e de condutas
importantes na atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para oimportantes na atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o
trabalho. O oferecimento dessas disciplinas é diferenciado nas Etecs, as quais dispõem detrabalho. O oferecimento dessas disciplinas é diferenciado nas Etecs, as quais dispõem de
autonomia para optar por projetos, pelo ensino de filosofia, de sociologia e/ou espanhol. O inglês,autonomia para optar por projetos, pelo ensino de filosofia, de sociologia e/ou espanhol. O inglês,
que também integra a Parte Diversificada, é obrigatório no ensino médio. que também integra a Parte Diversificada, é obrigatório no ensino médio. 

O objetivo do ensino técnico é proporcionar habilitação profissional.O objetivo do ensino técnico é proporcionar habilitação profissional.
Ao aluno concluinte do curso técnico integrado ao ensino médio será conferido e expedido o diplomaAo aluno concluinte do curso técnico integrado ao ensino médio será conferido e expedido o diploma
de Técnico, que lhe dará o direito de exercer as atividades inerentes ao técnico, como também lhede Técnico, que lhe dará o direito de exercer as atividades inerentes ao técnico, como também lhe
dará o direito de continuidade de estudos no nível da Educação Superior.dará o direito de continuidade de estudos no nível da Educação Superior.

A unidade de ensino busca formar cidadãos competentes, preparados para o exercício da cidadaniaA unidade de ensino busca formar cidadãos competentes, preparados para o exercício da cidadania
e intervenções na realidade. O Ensino Médio Integrado com a qualidade oferecida pela Instituiçãoe intervenções na realidade. O Ensino Médio Integrado com a qualidade oferecida pela Instituição
possibilita continuar os estudos em uma universidade e, ao mesmo tempo, ser um técnico formadopossibilita continuar os estudos em uma universidade e, ao mesmo tempo, ser um técnico formado
na modalidade em que escolheu.na modalidade em que escolheu.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOEIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TIPO DE ENSINO: ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIOTIPO DE ENSINO: ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO

MODALIDADE: PRESENCIAL – REGULARMODALIDADE: PRESENCIAL – REGULAR

O O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNETTÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve programas de é o profissional que desenvolve programas de
computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens decomputador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de
programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes aprogramação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes a
diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção dasdiversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção das
informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluçõesinformações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções
que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio eque auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e
marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com asmarketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com as
formas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e moraisformas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais
que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve eque devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e
realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas derealiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de
comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentoscomunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos
próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los,próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los,
partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.

SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAISSÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

1ª Série: Auxiliar de Informática para Internet 1ª Série: Auxiliar de Informática para Internet 

1. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites de baixa1. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites de baixa
complexidade. complexidade. 

2. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 2. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 

3. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares3. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares
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avaliando seus efeitos. avaliando seus efeitos. 

4. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de4. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de
sua aplicação no ambiente de Internet. sua aplicação no ambiente de Internet. 

5. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus5. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus
periféricos. periféricos. 

6. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 6. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 

7. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 7. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 

8. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 8. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 

1ª e 2ª Séries: Auxiliar em Design de Websites 1ª e 2ª Séries: Auxiliar em Design de Websites 

1. Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais. 1. Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais. 

2. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites. 2. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites. 

3. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 3. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 

4. Executar ações de treinamento e de suporte técnico. 4. Executar ações de treinamento e de suporte técnico. 

5. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares5. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares
avaliando seus efeitos. avaliando seus efeitos. 

6. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de6. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de
sua aplicação no ambiente de Internet. sua aplicação no ambiente de Internet. 

7. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus7. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus
periféricos. periféricos. 

8. Identificar, criar e atualizar interface gráfica de websites. 8. Identificar, criar e atualizar interface gráfica de websites. 

9. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 9. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 

10. Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos de10. Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos de
websites. websites. 

11. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 11. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 

12. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 12. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 

1ª, 2ª e 3ª Séries: Técnico em Informática para Internet 1ª, 2ª e 3ª Séries: Técnico em Informática para Internet 

1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções
específicas. específicas. 

2. Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais. 2. Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais. 

3. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites. 3. Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites. 

4. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como4. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como
as diferenças locais, culturais e sociais. as diferenças locais, culturais e sociais. 
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5. Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários. 5. Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários. 

6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa e na língua espanhola, no contexto da6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa e na língua espanhola, no contexto da
área profissional. área profissional. 

7. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 7. Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos. 

8. Executar ações de treinamento e de suporte técnico. 8. Executar ações de treinamento e de suporte técnico. 

9. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares9. Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares
avaliando seus efeitos. avaliando seus efeitos. 

10. Identificar arquitetura de redes e tipos, serviços e funções de servidores. 10. Identificar arquitetura de redes e tipos, serviços e funções de servidores. 

11. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de11. Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de
sua aplicação no ambiente de Internet. sua aplicação no ambiente de Internet. 

12. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus12. Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus
periféricos. periféricos. 

13. Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para Internet. 13. Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para Internet. 

14. Identificar, criar e atualizar interface gráfica de websites. 14. Identificar, criar e atualizar interface gráfica de websites. 

15. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 15. Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software. 

16. Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos de16. Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos de
websites. websites. 

17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das
atividades. atividades. 

18. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 18. Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais. 

19. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 19. Selecionar e utilizar ferramentas de correção de imagens. 

20. Selecionar programas de aplicação a partir de avaliação das necessidades do usuário. 20. Selecionar programas de aplicação a partir de avaliação das necessidades do usuário. 

Certificação:TÉCNICO EMINFORMÁTICA PARA INTERNETCertificação:TÉCNICO EMINFORMÁTICA PARA INTERNET

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da internet para desenvolvimentoInstituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da internet para desenvolvimento
de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos. de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIALEIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

TIPO DE ENSINO: ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIOTIPO DE ENSINO: ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO

MODALIDADE: PRESENCIAL – REGULARMODALIDADE: PRESENCIAL – REGULAR

O TÉCNICO EM QUÍMICAO TÉCNICO EM QUÍMICA é o profissional que atua no planejamento, na coordenação, na operação é o profissional que atua no planejamento, na coordenação, na operação
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e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordenae controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena
os processos laboratoriais. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas eos processos laboratoriais. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e
microbiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtosmicrobiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos
químicos. Participa do desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua comquímicos. Participa do desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua com
responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade eresponsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e
de boas práticas de manufatura e de segurança.de boas práticas de manufatura e de segurança.

1ª Série: sem certificação técnica1ª Série: sem certificação técnica

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos
processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.

3. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.3. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.

4. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos4. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos
industriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinaçãoindustriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação
final de produtos.final de produtos.

5. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.5. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.

6. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.6. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.

7. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.7. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.

8. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.8. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.

1ª e 2ª Séries: Auxiliar de Laboratório Químico1ª e 2ª Séries: Auxiliar de Laboratório Químico

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos
processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.

3. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas,3. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas,
destilação, absorção, extração e cristalização.destilação, absorção, extração e cristalização.

4. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.4. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.

5. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos5. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos
industriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinaçãoindustriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação
final de produtos.final de produtos.

6. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.6. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.

7. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos.7. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos.

8. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em8. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em
equipamentos, linhas, instrumentos e acessórios.equipamentos, linhas, instrumentos e acessórios.

9. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias9. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias
apropriadas.apropriadas.

10. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.10. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.
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11. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.11. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.

12. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.12. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.

1ª, 2ª e 3ª Séries: Técnico em Química1ª, 2ª e 3ª Séries: Técnico em Química

1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções
específicas.específicas.

2. Aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação.2. Aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação.

3. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos3. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos
processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.processos industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade.

4. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.4. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.

5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como
as diferenças locais, culturais e sociais.as diferenças locais, culturais e sociais.

6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa e na língua espanhola, no contexto da6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa e na língua espanhola, no contexto da
área profissional.área profissional.

7. Controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes, produtos intermediários e finais.7. Controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes, produtos intermediários e finais.

8. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas,8. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas,
destilação, absorção, extração e cristalização.destilação, absorção, extração e cristalização.

9. Controlar sistemas reacionais e a operação de sistema sólido-fluído.9. Controlar sistemas reacionais e a operação de sistema sólido-fluído.

10. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.10. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes.

11. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos11. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos
industriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinaçãoindustriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação
final de produtos.final de produtos.

12. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.12. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos.

13. Operar, monitorar e controlar processos industriais químicos e sistemas de utilidades.13. Operar, monitorar e controlar processos industriais químicos e sistemas de utilidades.

14. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos.14. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos.

15. Otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos químicos.15. Otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos químicos.

16. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em16. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em
equipamentos, linhas, instrumentos e acessórios.equipamentos, linhas, instrumentos e acessórios.

17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das
atividades.atividades.

18. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias18. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias
apropriadas.apropriadas.

19. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.19. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online.

20. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades do20. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades do
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usuário.usuário.

21. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.21. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem.

22. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.22. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.

Certificação: TÉCNICO EM QUÍMICACertificação: TÉCNICO EM QUÍMICA

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Indústrias. Empresas de comercialização e assistência técnica. Laboratórios de ensino, de calibração,Indústrias. Empresas de comercialização e assistência técnica. Laboratórios de ensino, de calibração,
de análise e controle de qualidade e ambiental. Entidades de certificação de produtos. Tratamentode análise e controle de qualidade e ambiental. Entidades de certificação de produtos. Tratamento
de águas e de efluentes.de águas e de efluentes.

Competências gerais do ENEM (Matriz de Referência para o Exame Nacional do EnsinoCompetências gerais do ENEM (Matriz de Referência para o Exame Nacional do Ensino
Médio) Médio) 

Eixos cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento) Eixos cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL):I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das
linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF):II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento
para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produçãopara a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção
tecnológica e das manifestações artísticas. tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP):III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e
informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-
problema. problema. 

IV. Construir argumentação (CA):IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, e relacionar informações, representadas em diferentes formas, e
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP):V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração
de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerandode propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando
a diversidade sociocultural.a diversidade sociocultural.

O ENSINO MÉDIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃOO ENSINO MÉDIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULOPAULO  é composto por três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondenteé composto por três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente
à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho.à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  (Parceria com a(Parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO dá o direito de exercer a profissão de Técnico (HabilitaçãoTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO dá o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação
Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deO aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deO aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
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ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMreceberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos é o profissional que participa da gestão dos recursos
mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,
controla materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, econtrola materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e
elabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota posturaelabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura
ética na condução das relações e atividades.ética na condução das relações e atividades.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET INTERNET (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) 

O ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNETO ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) é composto por três séries anuais(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) é composto por três séries anuais
articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações)articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações)
identificada no mercado de trabalho.identificada no mercado de trabalho.

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deO aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET.AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET.

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deO aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR EM DESIGN DE WEBSITES.AUXILIAR EM DESIGN DE WEBSITES.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMreceberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
INFORMÁTICA PARA INTERNET (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) queINFORMÁTICA PARA INTERNET (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) que
lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento delhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de
estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

O O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTERNET é o profissional que desenvolve sistemas comé o profissional que desenvolve sistemas com
bancos de dados para bancos de dados para webweb. Aplica critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza. Aplica critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza
ferramentas de auxílio no desenvolvimento das aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de ferramentas de auxílio no desenvolvimento das aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de 
websiteswebsites. Concebe e desenvolve obras de arte digitais e projetos de . Concebe e desenvolve obras de arte digitais e projetos de design design para a Internet. Aplicapara a Internet. Aplica
ações de ações de marketing marketing digital em redes sociais. Produz conteúdos para mídias sociais.digital em redes sociais. Produz conteúdos para mídias sociais.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Empresas e Instituições públicas, privadas e do terceiro setor em geral.Empresas e Instituições públicas, privadas e do terceiro setor em geral.
Centros de pesquisa em qualquer área, escolas e universidades.Centros de pesquisa em qualquer área, escolas e universidades.
Empresas de desenvolvimento de websites para Internet, criação de interfaces e aplicativosEmpresas de desenvolvimento de websites para Internet, criação de interfaces e aplicativos
empregados no comércio eletrônico, marketing digital, mídias sociais e Internet das Coisas.empregados no comércio eletrônico, marketing digital, mídias sociais e Internet das Coisas.
Agências de publicidade e propaganda.Agências de publicidade e propaganda.
Empresas de desenvolvimento de aplicativos para celulares, tablets e computadores.Empresas de desenvolvimento de aplicativos para celulares, tablets e computadores.
Prestação de serviços como profissional autônomo que demandem programação dePrestação de serviços como profissional autônomo que demandem programação de
computadores para Internet, manutenção e análise de projeto que auxiliam o processo decomputadores para Internet, manutenção e análise de projeto que auxiliam o processo de
criação de interface.criação de interface.
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SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Informática paraInformática para

InternetInternet
NoiteNoite 11 3434

11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 3434
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 Informática paraInformática para
InternetInternet

NoiteNoite 11 3131

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 3838

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3535
11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 4040
11 QuímicaQuímica NoiteNoite 11 4141
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 11 3737

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

IntegralIntegral 11 3636

11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 4141
11 Informática paraInformática para

InternetInternet
NoiteNoite 11 4040

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 4040

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3535
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 4040

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização São João da Boa VistaSão João da Boa Vista
CoordenadorCoordenador Marcelo Bueno da SilvaMarcelo Bueno da Silva
ParceriasParcerias Convênio inciado com Prefeitura Municipal de SãoConvênio inciado com Prefeitura Municipal de São

João da Boa Vista no primeiro segundo semestreJoão da Boa Vista no primeiro segundo semestre
de 2019. Atualmente a unidade oferece o Cursode 2019. Atualmente a unidade oferece o Curso
Técnico em LogísticaTécnico em Logística

LocalizaçãoLocalização CacondeCaconde
CoordenadorCoordenador Jonas Joaquim de Almeida JuniorJonas Joaquim de Almeida Junior
ParceriasParcerias Convênio inciado com Prefeitura Municipal deConvênio inciado com Prefeitura Municipal de

Caconde no segundo semestre de 2010.Caconde no segundo semestre de 2010.
Atualmente a unidade oferece o Curso Técnico emAtualmente a unidade oferece o Curso Técnico em
Administração, segundo módulo.Administração, segundo módulo.

LocalizaçãoLocalização TapiratibaTapiratiba
CoordenadorCoordenador Elaine ColpaniElaine Colpani
ParceriasParcerias Convênio inciado com Prefeitura Municipal deConvênio inciado com Prefeitura Municipal de

Tapiratiba no segundo semestre de 2014.Tapiratiba no segundo semestre de 2014.
Atualmente a unidade oferece o Curso Técnico emAtualmente a unidade oferece o Curso Técnico em
Administração, segundo módulo.Administração, segundo módulo.
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LocalizaçãoLocalização São Sebastião da GramaSão Sebastião da Grama
CoordenadorCoordenador Lígia Arruda GarciaLígia Arruda Garcia
ParceriasParcerias Convênio inciado com Prefeitura Municipal de SãoConvênio inciado com Prefeitura Municipal de São

Sebastião da Grama no primeiro semestre deSebastião da Grama no primeiro semestre de
2014. Atualmente a unidade oferece o Curso2014. Atualmente a unidade oferece o Curso
Técnico em Administração, segundo módulo.Técnico em Administração, segundo módulo.

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Gaio Belitardo de OliveiraGaio Belitardo de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Mauricio Divino PedrettiMauricio Divino Pedretti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome João Paulo PereiraJoão Paulo Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Roseane Cristina Dercello MousessianRoseane Cristina Dercello Mousessian
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Eduardo Ferreira BertoccoLuis Eduardo Ferreira Bertocco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Tiago Rodrigues AraujoTiago Rodrigues Araujo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Matheus Otero RomanoMatheus Otero Romano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Segio Henrique BrazSegio Henrique Braz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Jonas Joaquim de Almeida JuniorJonas Joaquim de Almeida Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Giovani de Lima RodriguesGiovani de Lima Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo Tripodore BedinMarcelo Tripodore Bedin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Daniel Teodoro de MeloDaniel Teodoro de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Milene Schiavon de Oliveira VazMilene Schiavon de Oliveira Vaz
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Irenildo Viana NevesIrenildo Viana Neves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Lucas Bernadinelli FerreiraLucas Bernadinelli Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ana Carla Cremasco BredaAna Carla Cremasco Breda
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Daiani Teodoro de Melo RibeiroDaiani Teodoro de Melo Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Rogerio Adriano de SousaRogerio Adriano de Sousa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Jose Guilherme Baptiston CremascoJose Guilherme Baptiston Cremasco
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Juliana Schiavon de Melo AmaralJuliana Schiavon de Melo Amaral
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade
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NomeNome Sandra da Silva SouzaSandra da Silva Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ligia Garcia RIbeiro de ArrudaLigia Garcia RIbeiro de Arruda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Fernando Alves da SilvaLuis Fernando Alves da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Julio Cesar CapaJulio Cesar Capa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Daniel Teodoro de MeloDaniel Teodoro de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Raul Alessandro Martins SerenoRaul Alessandro Martins Sereno
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Catarina Roberta RossetiCatarina Roberta Rosseti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Denner Pereira da CostaDenner Pereira da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Angela Meirelles MartinsAngela Meirelles Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Jose Geraldo ValverdeJose Geraldo Valverde
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Patricia LorenciniPatricia Lorencini
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade
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NomeNome Dulcinéia Ferreira MoreiraDulcinéia Ferreira Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Jose Cortez JuniorJose Cortez Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Amália Prado PereiraAmália Prado Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Antonio Richard de TrevisanAntonio Richard de Trevisan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Amelio Candido de Araújo JuniorAmelio Candido de Araújo Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Alexandre ChiconelloLuis Alexandre Chiconello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Tiago FerreiraTiago Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Adriana Honorio RamosAdriana Honorio Ramos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Antonio Carlos de CamposAntonio Carlos de Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Guilherme Henrique de SouzaGuilherme Henrique de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo Bueno da SilvaMarcelo Bueno da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

                            16 / 65                            16 / 65



 

NomeNome Eloni Junqueira AndradeEloni Junqueira Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fabiana de SouzaFabiana de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Eduardo Ferreira BertoccoLuis Eduardo Ferreira Bertocco
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade

NomeNome Melina de Souza Sernaglia PiantinoMelina de Souza Sernaglia Piantino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Francisco Carlos ZanettiFrancisco Carlos Zanetti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fabio Augusto MissuraFabio Augusto Missura
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Daniela Aparecida da SilvaDaniela Aparecida da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Gustavo Florêncio BredaLuis Gustavo Florêncio Breda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Reginaldo Greghi InacioReginaldo Greghi Inacio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Rosana Cruz de AquinoRosana Cruz de Aquino
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo Dassan CarrieroMarcelo Dassan Carriero
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Divino Lozetti RissoDivino Lozetti Risso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Liliane Blaya Martinez BiffeLiliane Blaya Martinez Biffe
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Diego FigueiredoDiego Figueiredo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Carlos Onofre de PaulaCarlos Onofre de Paula
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Paulo Sergio CassianoPaulo Sergio Cassiano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Renata Aparecida Rodrigues Ferreira DiasRenata Aparecida Rodrigues Ferreira Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Liliane Blaya Martinez BiffeLiliane Blaya Martinez Biffe
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade

NomeNome Nidia Mara Melchiades Castelli FernandesNidia Mara Melchiades Castelli Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Rosana Cruz de AquinoRosana Cruz de Aquino
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Leandro Antonio Oliveira RibeiroLeandro Antonio Oliveira Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Paulo Henrique RampazoPaulo Henrique Rampazo
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade
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NomeNome Cecilia Balbão Filippi LealCecilia Balbão Filippi Leal
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Sueli Aparecida CoelhoSueli Aparecida Coelho
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Estela de Lima DiasEstela de Lima Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Elaine ColpaniElaine Colpani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luciana Rodrigues da SilvaLuciana Rodrigues da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Aldy Salvino de OliveiraAldy Salvino de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome João Batista GonçalvesJoão Batista Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Luis Paulo Fagiolo AugustoLuis Paulo Fagiolo Augusto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ronaldo Luiz de PaulaRonaldo Luiz de Paula
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Anteogenes Rodrigues de AraújoAnteogenes Rodrigues de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Elaine Cristina Blaschi DomingosElaine Cristina Blaschi Domingos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade
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NomeNome Maria Alice Negrão CarrieroMaria Alice Negrão Carriero
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Keila Maria RamazottiKeila Maria Ramazotti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fabio Darcie MachadoFabio Darcie Machado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fernanda Cassiolato Marti SguassabiaFernanda Cassiolato Marti Sguassabia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Wilson Zago JuniorWilson Zago Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcos CelesteMarcos Celeste
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ronessandro Capati MagalhãesRonessandro Capati Magalhães
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Hamilton Machiti da CostaHamilton Machiti da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Vagner Marcelo GomesVagner Marcelo Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Gislene Ap. Toscano Vilas Boas PalmiroGislene Ap. Toscano Vilas Boas Palmiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo Rodrigues LocatelliMarcelo Rodrigues Locatelli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Rafael MarquesRafael Marques
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Moises Henrique Mietto RomaoMoises Henrique Mietto Romao
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ana Paula dos Santos Braatz VieiraAna Paula dos Santos Braatz Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Jose Mateus Florencio BredaJose Mateus Florencio Breda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CPD - Centro de Processamento de DadosCPD - Centro de Processamento de Dados
ÁreaÁrea 2929
DescriçãoDescrição CPD - Centro de Processamento de DadosCPD - Centro de Processamento de Dados

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação de ÁreaCoordenação de Área
ÁreaÁrea 2929
DescriçãoDescrição Coordenação de ÁreaCoordenação de Área

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 3ºASanitário Masculino 3ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 3ºASanitário Masculino 3ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 3ºA - AcessívelSanitário Masculino 3ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 3ºA - AcessívelSanitário Masculino 3ºA - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 3ºASanitário Feminino 3ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 3ºASanitário Feminino 3ºA

                            21 / 65                            21 / 65



 

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 3ºA - AcessívelSanitário Feminino 3ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 3ºA - AcessívelSanitário Feminino 3ºA - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifeAlmoxarife
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição AlmoxarifeAlmoxarife

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de ProfessoresSala de Professores
ÁreaÁrea 2525
DescriçãoDescrição Sala de ProfessoresSala de Professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Diretoria de Serviços AdministrativosDiretoria de Serviços Administrativos
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição Diretoria de Serviços AdministrativosDiretoria de Serviços Administrativos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala do DiretorSala do Diretor
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição Sala do DiretorSala do Diretor

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário da DiretoriaSanitário da Diretoria
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário da DiretoriaSanitário da Diretoria

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria acadêmicaSecretaria acadêmica
ÁreaÁrea 6464
DescriçãoDescrição Secretaria acadêmicaSecretaria acadêmica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 1010
DescriçãoDescrição CantinaCantina

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Cozinha EscolarCozinha Escolar
ÁreaÁrea 3737
DescriçãoDescrição Cozinha EscolarCozinha Escolar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Despensa da Cozinha EscolarDespensa da Cozinha Escolar
ÁreaÁrea 88
DescriçãoDescrição Despensa da Cozinha EscolarDespensa da Cozinha Escolar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino TSanitário Masculino T
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino TSanitário Masculino T

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino T - AcessívelSanitário Masculino T - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino T - AcessívelSanitário Masculino T - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino TSanitário Feminino T
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino TSanitário Feminino T

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino T - AcessívelSanitário Feminino T - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino T - AcessívelSanitário Feminino T - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário Masculino de FuncionáriosVestiário Masculino de Funcionários
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Vestiário Masculino de FuncionáriosVestiário Masculino de Funcionários

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário Feminino de FuncionáriosVestiário Feminino de Funcionários
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Vestiário Feminino de FuncionáriosVestiário Feminino de Funcionários

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Depósito de Produtos de LimpezaDepósito de Produtos de Limpeza
ÁreaÁrea 55
DescriçãoDescrição Depósito de Produtos de LimpezaDepósito de Produtos de Limpeza

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CopaCopa
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ÁreaÁrea 55
DescriçãoDescrição CopaCopa

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BibliotecaBiblioteca
ÁreaÁrea 115115
DescriçãoDescrição BibliotecaBiblioteca

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 123123
DescriçãoDescrição RefeitórioRefeitório

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 01Sala 01
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala 01Sala 01

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 02Sala 02
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Sala 02Sala 02

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 03Sala 03
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala 03Sala 03

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 04Sala 04
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala 04Sala 04

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 1ºASanitário Masculino 1ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 1ºASanitário Masculino 1ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 1ºASanitário Feminino 1ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 1ºASanitário Feminino 1ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 1ºA - AcessívelSanitário Masculino 1ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
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DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 1ºA - AcessívelSanitário Masculino 1ºA - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 2ºASanitário Feminino 2ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 2ºASanitário Feminino 2ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 2ºASanitário Masculino 2ºA
ÁreaÁrea 1919
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 2ºASanitário Masculino 2ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Masculino 2ºA - AcessívelSanitário Masculino 2ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Masculino 2ºA - AcessívelSanitário Masculino 2ºA - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 2ºA - AcessívelSanitário Feminino 2ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 2ºA - AcessívelSanitário Feminino 2ºA - Acessível

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 05Sala 05
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Sala 05Sala 05

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 06Sala 06
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição Sala 06Sala 06

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 07Sala 07
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Sala 07Sala 07

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 08Sala 08
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala 08Sala 08

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 09Sala 09
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Sala 09Sala 09
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LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Depósito do AlmoxarifadoDepósito do Almoxarifado
ÁreaÁrea 1010
DescriçãoDescrição Depósito do AlmoxarifadoDepósito do Almoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 1-TSaída de Emergência 1-T
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 1-TSaída de Emergência 1-T

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 2-TSaída de Emergência 2-T
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 2-TSaída de Emergência 2-T

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 1-1ºASaída de Emergência 1-1ºA
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 1-1ºASaída de Emergência 1-1ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 2-1ºASaída de Emergência 2-1ºA
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 2-1ºASaída de Emergência 2-1ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 1-2ºASaída de Emergência 1-2ºA
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 1-2ºASaída de Emergência 1-2ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Saída de Emergência 2-2ºASaída de Emergência 2-2ºA
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Saída de Emergência 2-2ºASaída de Emergência 2-2ºA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva
ÁreaÁrea 8787
DescriçãoDescrição Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PátioPátio
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição PátioPátio
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Portaria e Controle de EntradaPortaria e Controle de Entrada
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Portaria e Controle de EntradaPortaria e Controle de Entrada

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredores ExternosCorredores Externos
ÁreaÁrea 266266
DescriçãoDescrição Corredores ExternosCorredores Externos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Estacionamento AdministrativoEstacionamento Administrativo
ÁreaÁrea 133133
DescriçãoDescrição Estacionamento AdministrativoEstacionamento Administrativo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Estacionamento DocenteEstacionamento Docente
ÁreaÁrea 280280
DescriçãoDescrição Estacionamento DocenteEstacionamento Docente

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário Masculino da QuadraVestiário Masculino da Quadra
ÁreaÁrea 2626
DescriçãoDescrição Vestiário Masculino da QuadraVestiário Masculino da Quadra

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário de Funcionários TercerizadosVestiário de Funcionários Tercerizados
ÁreaÁrea 2929
DescriçãoDescrição Vestiário de Funcionários TercerizadosVestiário de Funcionários Tercerizados

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário Feminino da QuadraVestiário Feminino da Quadra
ÁreaÁrea 2626
DescriçãoDescrição Vestiário Feminino da QuadraVestiário Feminino da Quadra

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Área de Circulação de VeículosÁrea de Circulação de Veículos
ÁreaÁrea 13281328
DescriçãoDescrição Área de Circulação de VeículosÁrea de Circulação de Veículos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala do Orientador EducacionalSala do Orientador Educacional
ÁreaÁrea 88
DescriçãoDescrição Sala do Orientador EducacionalSala do Orientador Educacional

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Casa de ForçaCasa de Força
ÁreaÁrea 137137
DescriçãoDescrição Casa de ForçaCasa de Força

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 01Laboratório de Informática 01
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 01Laboratório de Informática 01

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 02Laboratório de Informática 02
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 02Laboratório de Informática 02

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 03Laboratório de Informática 03
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 03Laboratório de Informática 03

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 10Sala 10
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Sala 10Sala 10

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Redes e Manutenção deLaboratório de Redes e Manutenção de

ComputadoresComputadores
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Laboratório de Redes e Manutenção deLaboratório de Redes e Manutenção de

ComputadoresComputadores

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 04Laboratório de Informática 04
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática 04Laboratório de Informática 04

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laborátorio de Informática 05Laborátorio de Informática 05
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Laborátorio de Informática 05Laborátorio de Informática 05

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laborátorio de Segurança do TrabalhoLaborátorio de Segurança do Trabalho
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Laborátorio de Segurança do TrabalhoLaborátorio de Segurança do Trabalho
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LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laborátorio de Análise Físico/QuímicaLaborátorio de Análise Físico/Química
ÁreaÁrea 7373
DescriçãoDescrição Laborátorio de Análise Físico/QuímicaLaborátorio de Análise Físico/Química

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia
ÁreaÁrea 7373
DescriçãoDescrição Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laborátorio de Ciências e SinteseLaborátorio de Ciências e Sintese
ÁreaÁrea 8787
DescriçãoDescrição Laborátorio de Ciências e SinteseLaborátorio de Ciências e Sintese

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Análises InstrumentaisLaboratório de Análises Instrumentais
ÁreaÁrea 7474
DescriçãoDescrição Laboratório de Análises InstrumentaisLaboratório de Análises Instrumentais

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laborátorio de Informática do Ensino MédioLaborátorio de Informática do Ensino Médio
ÁreaÁrea 6969
DescriçãoDescrição Laborátorio de Informática do Ensino MédioLaborátorio de Informática do Ensino Médio

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitário Feminino 1ºA - AcessívelSanitário Feminino 1ºA - Acessível
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sanitário Feminino 1ºA - AcessívelSanitário Feminino 1ºA - Acessível

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Dosímetro digitalDosímetro digital 22
EnsinoEnsino Armário de aço vestiário alunosArmário de aço vestiário alunos 2222
EnsinoEnsino Conjunto DidáticoConjunto Didático 77
EnsinoEnsino EstabilizadoresEstabilizadores 106106
QuímicaQuímica Estufa de secagem eEstufa de secagem e

esterelizaçãoesterelização
44

AdministrativoAdministrativo ComputadoresComputadores 3838
AdministrativoAdministrativo Mini SystemMini System 33
QuímicaQuímica Banho de ultra somBanho de ultra som 11
AdministrativoAdministrativo Multímetro DigitalMultímetro Digital 44
QuímicaQuímica  Agitador Magnético Agitador Magnético 2020
EnsinoEnsino Aparelho de ar condicionadoAparelho de ar condicionado 2020
QuímicaQuímica Microscópio TrinocularMicroscópio Trinocular 11
EnsinoEnsino Cadeira p/ ProfessorCadeira p/ Professor 2020
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QuímicaQuímica Capela de Fluxo LaminarCapela de Fluxo Laminar 11
EnsinoEnsino Data ShowData Show 2323
QuímicaQuímica Forno de MuflaForno de Mufla 33
LaboratóriosLaboratórios Cadeira giratóriaCadeira giratória 300300
AdministrativoAdministrativo Bebedouro branco para galãoBebedouro branco para galão 33
AdministrativoAdministrativo Mesa para refeitórioMesa para refeitório 3030
Departamento de InformáticaDepartamento de Informática ComputadoresComputadores 250250
Departamento de InformáticaDepartamento de Informática Nobreaks ComputadoresNobreaks Computadores 2020
QuímicaQuímica Destilador de ÀguaDestilador de Àgua 22
BibliotecaBiblioteca Mesa madeira quadradaMesa madeira quadrada 44
AdministrativoAdministrativo Cadeira de RodasCadeira de Rodas 11
QuímicaQuímica EspectrômetroEspectrômetro 11
AdministrativoAdministrativo ImpressorasImpressoras 2929
BibliotecaBiblioteca Mesa de reunião redondaMesa de reunião redonda 55
QuímicaQuímica Mesa antivibratóriaMesa antivibratória 55
QuímicaQuímica Densímetro DigitalDensímetro Digital 11
QuímicaQuímica RefratômetroRefratômetro 11
EnsinoEnsino Mesa para professorMesa para professor 2020
BibliotecaBiblioteca Armário ficheiro de açoArmário ficheiro de aço 22
BibliotecaBiblioteca Estante de aço para livrosEstante de aço para livros 3131
CozinhaCozinha Fogão 4 bocasFogão 4 bocas 22
EnsinoEnsino Salas de aula com 40 cadeiras eSalas de aula com 40 cadeiras e

carteiras, 01 mesa do professorecarteiras, 01 mesa do professore
com cadeira e um arcom cadeira e um ar
condicionado.condicionado.

99

QuímicaQuímica Laboratórios de Química.Laboratórios de Química. 44
Departamento de InformáticaDepartamento de Informática Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática

contando cada um com 25contando cada um com 25
computadores, 01 arcomputadores, 01 ar
condicionado, 25 cadeiras,condicionado, 25 cadeiras,

66

Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Laboratório de Segurança deLaboratório de Segurança de
TrabalhoTrabalho

11

Equipamentos para alunosEquipamentos para alunos Bebedouro elétrico (pressão)Bebedouro elétrico (pressão) 1010
QuímicaQuímica Chuveiro de emergênciaChuveiro de emergência 66
EnsinoEnsino Mesa Escrivaninha paraMesa Escrivaninha para

CadeirantesCadeirantes
22

AdministrativoAdministrativo Mesa para impressoraMesa para impressora 1818
EnsinoEnsino Carteira c/ cadeira para alunoCarteira c/ cadeira para aluno 350350
AdministrativoAdministrativo Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 4646
EnsinoEnsino DVDDVD 55
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Equipamento de proteçãoEquipamento de proteção

respiratóriarespiratória
11

EnsinoEnsino TVTV 88
QuímicaQuímica Mesa de inoxMesa de inox 66
QuímicaQuímica Banho MariaBanho Maria 22
QuímicaQuímica Contador de Colônias DigitalContador de Colônias Digital 11
EnsinoEnsino Tela de ProjeçãoTela de Projeção 99
AdministrativoAdministrativo Cadeira giratóriaCadeira giratória 4747
QuímicaQuímica DeionizadorDeionizador 11
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Óculos PlumbíferoÓculos Plumbífero 22
AdministrativoAdministrativo Arquivo de aço 4 gavetasArquivo de aço 4 gavetas 2323
CozinhaCozinha Refrigerador IndustrialRefrigerador Industrial 11
LaboratóriosLaboratórios Cadeira fixa para computadorCadeira fixa para computador 191191
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Medidor de Stress térmicoMedidor de Stress térmico 22
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Detector de 4 gáses digitalDetector de 4 gáses digital 11
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QuímicaQuímica FotômetroFotômetro 11
AdministrativoAdministrativo Central telefonica PABXCentral telefonica PABX 11
EnsinoEnsino Quadro de aviso 1x1,2Quadro de aviso 1x1,2 1616
AdministrativoAdministrativo NotebooksNotebooks 88
AdministrativoAdministrativo Central de alarmeCentral de alarme 11
QuímicaQuímica Determinador de ponto de FusãoDeterminador de ponto de Fusão 22
QuímicaQuímica Centrífuga para ButirômetroCentrífuga para Butirômetro 11
EnsinoEnsino RefrigeradorRefrigerador 77
QuímicaQuímica AutoclaveAutoclave 11
CozinhaCozinha Freezer HorizontalFreezer Horizontal 22
AdministrativoAdministrativo Estante desmontável em açoEstante desmontável em aço 1616
AdministrativoAdministrativo Armário de aço grande 2 portasArmário de aço grande 2 portas 2020
AdministrativoAdministrativo Filmadora DigitalFilmadora Digital 22
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Desfibrilador para treinamentoDesfibrilador para treinamento 11
AdministrativoAdministrativo Escrivaninha compensado cinzaEscrivaninha compensado cinza

com 2 gavetascom 2 gavetas
1717

QuímicaQuímica Capela de ExaustãoCapela de Exaustão 44
AdministrativoAdministrativo Câmera DigitalCâmera Digital 22
AdministrativoAdministrativo Nobreaks ServidoresNobreaks Servidores 2020
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho LuxímetroLuxímetro 33
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Bomba amostragem de gasesBomba amostragem de gases

diversosdiversos
11

QuímicaQuímica Balança Eletrônica SemianalíticaBalança Eletrônica Semianalítica 44
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho Mesa madeira grande paraMesa madeira grande para

reuniãoreunião
11

QuímicaQuímica BalançasBalanças 88
QuímicaQuímica Determinador de UmidadeDeterminador de Umidade 11
AdministrativoAdministrativo Extintor de IncêndioExtintor de Incêndio 2525
Equipamentos para alunosEquipamentos para alunos Cadeira PlásticaCadeira Plástica 10001000
QuímicaQuímica Viscosímetro copo FordViscosímetro copo Ford 11
EnsinoEnsino Mesa para computadorMesa para computador 208208
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho DecibelímetroDecibelímetro 33
QuímicaQuímica Microscópio BinocularMicroscópio Binocular 66
QuímicaQuímica CondutivímetroCondutivímetro 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

Os recursos financeiros representam os meios monetários que garantem a manutenção da UnidadeOs recursos financeiros representam os meios monetários que garantem a manutenção da Unidade
Escolar, bem como o apoio das atividades educativas por ela desenvolvidas. Atualmente, esteEscolar, bem como o apoio das atividades educativas por ela desenvolvidas. Atualmente, este
percentual financeiro é distribuído da seguinte forma:percentual financeiro é distribuído da seguinte forma:

97,34% - Recursos indiretos: Pagamento de salários e encargos trabalhistas aos servidores docentes97,34% - Recursos indiretos: Pagamento de salários e encargos trabalhistas aos servidores docentes
e administrativos realizados pelo Centro Paula Souza.e administrativos realizados pelo Centro Paula Souza.

1,62% - Recursos diretos: Disponibilização das verbas para compra de Gêneros Alimentícios1,62% - Recursos diretos: Disponibilização das verbas para compra de Gêneros Alimentícios
(alimentação escolar) e de DMPP: Despesas miúdas e de pronto pagamento, repassados pelo Centro(alimentação escolar) e de DMPP: Despesas miúdas e de pronto pagamento, repassados pelo Centro
Paula Souza.Paula Souza.

0,60% - Recursos diretos: apoio da APM - Associação de Pais e Mestres da ETEC Prof. Rodolpho José0,60% - Recursos diretos: apoio da APM - Associação de Pais e Mestres da ETEC Prof. Rodolpho José
Del Guerra. Esta entidade recebe e repassa para a Unidade Escolar os recursos financeiros recebidosDel Guerra. Esta entidade recebe e repassa para a Unidade Escolar os recursos financeiros recebidos
através das contribuições facultativas dos alunos, licitação da Cantina Escolar e repasses deatravés das contribuições facultativas dos alunos, licitação da Cantina Escolar e repasses de
empresas de formatura. Tal apoio garante a manutenção de despesas fixas, tais como: serviços deempresas de formatura. Tal apoio garante a manutenção de despesas fixas, tais como: serviços de
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jardinagem, assinatura da imprensa oficial, pagamento de hospedagem de jardinagem, assinatura da imprensa oficial, pagamento de hospedagem de websites websites e pagamentoe pagamento
dos serviços prestados pelo escritório de contabilidade. Também apoia pontualmente a manutençãodos serviços prestados pelo escritório de contabilidade. Também apoia pontualmente a manutenção
de serviços prediais e atividades pedagógicas desenvolvidas.de serviços prediais e atividades pedagógicas desenvolvidas.

0,44% - Recursos diretos: repasses de verbas federais referentes ao PDDE - Programa Dinheiro0,44% - Recursos diretos: repasses de verbas federais referentes ao PDDE - Programa Dinheiro
Direto na Escola para melhorias da infraestrutura física e pedagógica da Unidade Escolar.Direto na Escola para melhorias da infraestrutura física e pedagógica da Unidade Escolar.

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados

- Vigilância- Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli. - Vigilância- Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli. 

Vigência do contrato: 26/02/2018 a 26/05/2019.Vigência do contrato: 26/02/2018 a 26/05/2019.

Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.

- Limpeza - Ambiental Sistemas de Limpeza e Conservação Eireli ME. - Limpeza - Ambiental Sistemas de Limpeza e Conservação Eireli ME. 

Vigência do contrato: 12/05/2017 a 04/08/2019.Vigência do contrato: 12/05/2017 a 04/08/2019.

Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.

- Alimentação Escolar - MVGB Refições Coletivs Ltda.- Alimentação Escolar - MVGB Refições Coletivs Ltda.

Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.Gestora do contrato: Milene Schiavon de Oliveira Vaz.

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação APMAPM
DescriçãoDescrição A Associação de Pais e Mestres da ETEC ProfessorA Associação de Pais e Mestres da ETEC Professor

Rodolpho José Del Guerra pessoa jurídica deRodolpho José Del Guerra pessoa jurídica de
direito privado, sem fins econômicos. E umadireito privado, sem fins econômicos. E uma
instituição auxiliar da escola, que tem porinstituição auxiliar da escola, que tem por
finalidade colaborar no aprimoramento dofinalidade colaborar no aprimoramento do
processo educacional, na assistência escolar e naprocesso educacional, na assistência escolar e na
integração família-escola-comunidade. Aintegração família-escola-comunidade. A
Associação se propõe I - Colaborar com a direçãoAssociação se propõe I - Colaborar com a direção
para atingir os objetivos educacionais propostospara atingir os objetivos educacionais propostos
pela escola; II - Representar aspirações dapela escola; II - Representar aspirações da
comunidade e dos pais de alunos junto escola; III -comunidade e dos pais de alunos junto escola; III -
mobilizar recursos humanos, materiais emobilizar recursos humanos, materiais e
financeiros da comunidade, para auxiliar a escolafinanceiros da comunidade, para auxiliar a escola
no que diz respeito melhoria do ensino, aono que diz respeito melhoria do ensino, ao
desenvolvimento de atividades de assistência aodesenvolvimento de atividades de assistência ao
escolar carente, nas necessidades econômicas eescolar carente, nas necessidades econômicas e
de conservação e manutenção do prédio,de conservação e manutenção do prédio,
equipamentos e das instalações físicas;equipamentos e das instalações físicas;
programação de atividades culturais e de lazerprogramação de atividades culturais e de lazer
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que envolvam a participação conjunta de pais,que envolvam a participação conjunta de pais,
professores e alunos. IV - Colaborar naprofessores e alunos. IV - Colaborar na
programação do uso do prédio da escola pelaprogramação do uso do prédio da escola pela
comunidade, principalmente nos períodos ociosos;comunidade, principalmente nos períodos ociosos;
V - Favorecer o entrosamento entre pais eV - Favorecer o entrosamento entre pais e
professores; VI - Prestar serviço à comunidade,professores; VI - Prestar serviço à comunidade,
oferecendo cursos de educação profissional deoferecendo cursos de educação profissional de
nível básico, promovendo eventos e outrasnível básico, promovendo eventos e outras
atividades mediante retribuição financeira,atividades mediante retribuição financeira,
através de convênios, parcerias, termo deatravés de convênios, parcerias, termo de
cooperação ou de iniciativa privada. A Diretoriacooperação ou de iniciativa privada. A Diretoria
Executiva da APM tem em sua composição osExecutiva da APM tem em sua composição os
seguintes integrantes: Diretor Executivo: Fábioseguintes integrantes: Diretor Executivo: Fábio
Augusto Missura Vice-Diretor Executivo: DiegoAugusto Missura Vice-Diretor Executivo: Diego
Figueiredo Diretor Financeira: Flávio BrazFigueiredo Diretor Financeira: Flávio Braz
Benedito Vice-Diretor Financeiro: Jonas JoaquimBenedito Vice-Diretor Financeiro: Jonas Joaquim
de Almeida Júnior Diretor Cultural, Esportivo ede Almeida Júnior Diretor Cultural, Esportivo e
Social: Liliane Blaya Martinez Biffe Diretora deSocial: Liliane Blaya Martinez Biffe Diretora de
Patrimônio: Estela Lima Dias Secretaria: MilenePatrimônio: Estela Lima Dias Secretaria: Milene
Schiavon de Oliveira Vaz Conselho Deliberativo:Schiavon de Oliveira Vaz Conselho Deliberativo:
Presidente: Valdeli Nobrega Prof 1: Eloni JunqueiraPresidente: Valdeli Nobrega Prof 1: Eloni Junqueira
Andrade Prof 2: Renata Ap. Rodrigues FerreiraAndrade Prof 2: Renata Ap. Rodrigues Ferreira
Dias Prof 3: Keila Maria Ramazotti Pai 1: CarlosDias Prof 3: Keila Maria Ramazotti Pai 1: Carlos
Alberto Magalhães Pai 2: Raquel Martins Folha PaiAlberto Magalhães Pai 2: Raquel Martins Folha Pai
3: Danilo Bueno da Silva Pai 4: Roseli Rodrigues3: Danilo Bueno da Silva Pai 4: Roseli Rodrigues
Minucci Aluno 1: Kaleb Derek Folha Aluno 2: MarcoMinucci Aluno 1: Kaleb Derek Folha Aluno 2: Marco
Filipe Crivelari Mantovani Ass. Admitido: MateusFilipe Crivelari Mantovani Ass. Admitido: Mateus
de Aquino Passarelli Conselho Fiscal Pai 1:de Aquino Passarelli Conselho Fiscal Pai 1:
Elisabeth Regina da Silva Pai 2: Marcia HelenaElisabeth Regina da Silva Pai 2: Marcia Helena
Biacco Funcionário: Juliana Schiavon de MelloBiacco Funcionário: Juliana Schiavon de Mello
AmaralAmaral

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição São atribuições do Grêmio Estudantil: Congregar oSão atribuições do Grêmio Estudantil: Congregar o

corpo discente da Escola; Defender os interessescorpo discente da Escola; Defender os interesses
individuais e coletivos dos alunos; Incentivar asindividuais e coletivos dos alunos; Incentivar as
culturas literárias, artísticas e desportivas de seusculturas literárias, artísticas e desportivas de seus
membros; Promover a cooperação entremembros; Promover a cooperação entre
administradores, professores, funcionários eadministradores, professores, funcionários e
alunos, no trabalho escolar, buscando seualunos, no trabalho escolar, buscando seu
aprimoramento; Realizar intercâmbio eaprimoramento; Realizar intercâmbio e
colaboração de carácter cultural, educativo,colaboração de carácter cultural, educativo,
econômico, desportivo e social com entidades ;econômico, desportivo e social com entidades ;
Zelar pela adequação do ensino as reaisZelar pela adequação do ensino as reais
necessidades da juventude e do povo, bem comonecessidades da juventude e do povo, bem como
pelo ensino público e gratuito; Defender apelo ensino público e gratuito; Defender a
democracia, a independência e o respeito asdemocracia, a independência e o respeito as
liberdades fundamentais do homem, semliberdades fundamentais do homem, sem
distinção de raça cor, sexo, nacionalidade,distinção de raça cor, sexo, nacionalidade,
convicção política ou religiosa; Lutar pelaconvicção política ou religiosa; Lutar pela
democracia permanente na Escola, através dodemocracia permanente na Escola, através do
direito a participação nas deliberações destadireito a participação nas deliberações desta
instituição. Composição: Presidente: Luis Antônioinstituição. Composição: Presidente: Luis Antônio
Vice-presidente: Itálo Reis Secretário: PauloVice-presidente: Itálo Reis Secretário: Paulo
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Henrique Feltran Tesoureiro: Reginaldo MinussiHenrique Feltran Tesoureiro: Reginaldo Minussi
Diretor de Comunicação: Maria Eduarda MafraDiretor de Comunicação: Maria Eduarda Mafra
Diretor de Esportes: Samuel Amaral Diretor deDiretor de Esportes: Samuel Amaral Diretor de
Eventos: Isabela CremascoEventos: Isabela Cremasco

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição O Conselho de Escola tem o conselho deliberativo,O Conselho de Escola tem o conselho deliberativo,

integrado por representantes da comunidadeintegrado por representantes da comunidade
escolar e da comunidade extra-escolar. Sãoescolar e da comunidade extra-escolar. São
atribuições do Conselho de Escola: I - deliberaratribuições do Conselho de Escola: I - deliberar
sobre: a) a proposta pedagógica da escola; b) assobre: a) a proposta pedagógica da escola; b) as
alternativas de solução para os problemasalternativas de solução para os problemas
administrativos e pedagógicos; c) as prioridadesadministrativos e pedagógicos; c) as prioridades
para aplicação de recursos gerados pela escola epara aplicação de recursos gerados pela escola e
instituições auxiliares; II - propor ao CEETEPS ainstituições auxiliares; II - propor ao CEETEPS a
extinção ou a criação de cursos; III - aprovar oextinção ou a criação de cursos; III - aprovar o
Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; IV -Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; IV -
apreciar os relatórios anuais da escola, analisandoapreciar os relatórios anuais da escola, analisando
seu desempenho diante das diretrizes e metasseu desempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. Composição: Diretor: Carlos Onofreestabelecidas. Composição: Diretor: Carlos Onofre
de Paula Coordenador de área: Rogério Adrianode Paula Coordenador de área: Rogério Adriano
de Sousa Professor: Jonas Joaquim de Almeidade Sousa Professor: Jonas Joaquim de Almeida
Junior Servidor técnico administrativo: João BatistaJunior Servidor técnico administrativo: João Batista
Gonçalves Mãe de aluno: Marcia Heredita Aluna:Gonçalves Mãe de aluno: Marcia Heredita Aluna:
Bruno Eduardo Rodrigues Magalhães AlunoBruno Eduardo Rodrigues Magalhães Aluno
egresso atuante:Samuel Brigatti Marconegresso atuante:Samuel Brigatti Marcon
Representante dos empresários vinculado a umRepresentante dos empresários vinculado a um
dos cursos: Paulo César Brunetta Representantedos cursos: Paulo César Brunetta Representante
de entidade assistencial: Lourenço Berti Filhode entidade assistencial: Lourenço Berti Filho

MissãoMissão
Formar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes de adquirir e desenvolver novasFormar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes de adquirir e desenvolver novas
competências, habilidades e valores éticos e morais em função de novos saberes que se produzem ecompetências, habilidades e valores éticos e morais em função de novos saberes que se produzem e
que demandam um novo tipo de profissional, preparado para lidar com novas tecnologias eque demandam um novo tipo de profissional, preparado para lidar com novas tecnologias e
linguagens, capazes de responder a novos ritmos e processos, buscando uma educação contínua elinguagens, capazes de responder a novos ritmos e processos, buscando uma educação contínua e
permanente.permanente.

VisãoVisão
Ser uma escola reconhecida pela comunidade por sua competência e qualidade e pela formação deSer uma escola reconhecida pela comunidade por sua competência e qualidade e pela formação de
pessoas e profissionais distintos e bem sucedidospessoas e profissionais distintos e bem sucedidos

Características RegionaisCaracterísticas Regionais

A Etec Professor Rodolpho José Del Guerra localiza-se na cidade de São José do Rio Pardo, à AvenidaA Etec Professor Rodolpho José Del Guerra localiza-se na cidade de São José do Rio Pardo, à Avenida
Alexandre Carlos de Melo, nº 18, bairro Jardim Aeroporto.Alexandre Carlos de Melo, nº 18, bairro Jardim Aeroporto.

Com uma dimensão de 419 Km2 e localização geográfica a noroeste do Estado de São Paulo, aCom uma dimensão de 419 Km2 e localização geográfica a noroeste do Estado de São Paulo, a
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cidade possui cerca de 51.900 habitantes, conforme dados do IBGE, e faz divisa com os municípioscidade possui cerca de 51.900 habitantes, conforme dados do IBGE, e faz divisa com os municípios
de Mococa, Casa Branca, Itobi, São Sebastião da Grama, Divinolândia, Caconde e Tapiratiba. Suasde Mococa, Casa Branca, Itobi, São Sebastião da Grama, Divinolândia, Caconde e Tapiratiba. Suas
principais atividades econômicas são: comércio, agropecuária e indústria.principais atividades econômicas são: comércio, agropecuária e indústria.

Para avaliar as variáveis que podem afetar positivamente ou negativamente o desempenho daPara avaliar as variáveis que podem afetar positivamente ou negativamente o desempenho da
escola, primeiramente é preciso considerar os aspectos do contexto externo em seus vários níveis.escola, primeiramente é preciso considerar os aspectos do contexto externo em seus vários níveis.

Podem representar ameaças para a ETec em relação à demanda, os fatos abaixo:Podem representar ameaças para a ETec em relação à demanda, os fatos abaixo:  

Existência de várias ETecs na mesma região com cursos idênticos;Existência de várias ETecs na mesma região com cursos idênticos;

Existência de outra escola técnica no município que não pertence ao Centro Paula Souza com algunsExistência de outra escola técnica no município que não pertence ao Centro Paula Souza com alguns
cursos em comum, inclusive o Ensino Médio.cursos em comum, inclusive o Ensino Médio.

Existência de várias escolas de nível médio, técnico e superior no municípiocriando um leque muitoExistência de várias escolas de nível médio, técnico e superior no municípiocriando um leque muito
grande de opções.grande de opções.

Baixa oferta de emprego, desestimulando a procura pelos cursos técnicos.Baixa oferta de emprego, desestimulando a procura pelos cursos técnicos.

Evasão, principalmente nos cursos no período da tarde quando os alunos conseguem emprego naEvasão, principalmente nos cursos no período da tarde quando os alunos conseguem emprego na
maioria das vezes fora da área do curso. maioria das vezes fora da área do curso. 

Tendência de crescimento das matrículas para educação básica na rede privadaTendência de crescimento das matrículas para educação básica na rede privada

Crescimento expressivo das matrículas para educação profissional na rede federalCrescimento expressivo das matrículas para educação profissional na rede federal

Forte expansão da rede federal em educação profissionalForte expansão da rede federal em educação profissional

Como oportunidades, destacam-seComo oportunidades, destacam-se::

Participação anual crescente da rede pública na educação profissional e já representa 53,6% dasParticipação anual crescente da rede pública na educação profissional e já representa 53,6% das
matrículasmatrículas

Expansão da matrícula na educação profissionalExpansão da matrícula na educação profissional

Esta UE oferece os cursos profissionais mais procurados na rede pública segundo o INEP: InformáticaEsta UE oferece os cursos profissionais mais procurados na rede pública segundo o INEP: Informática
e Administraçãoe Administração

Esta escola possui uma das melhores infraestruturas entre as escolas do Centro Paula Souza a qualEsta escola possui uma das melhores infraestruturas entre as escolas do Centro Paula Souza a qual
se traduz em estímulo para a permanência dos alunos.se traduz em estímulo para a permanência dos alunos.

Expectativa de grande demanda para o ensino médio de acordo com o fluxo escolar do município.Expectativa de grande demanda para o ensino médio de acordo com o fluxo escolar do município.

Procura da ETec por Empresas Privadas, Prefeitura Municipal para a realização de parcerias paraProcura da ETec por Empresas Privadas, Prefeitura Municipal para a realização de parcerias para
inclusão de egressos, estagiários e aprendizes.inclusão de egressos, estagiários e aprendizes.

Integração da unidade escolar nos cenários local e regional. Integração da unidade escolar nos cenários local e regional. 

Credibilidade da escola junto à sociedade.Credibilidade da escola junto à sociedade.

Demandas de investimentos públicos pelo governo do Estado em estrutura e recursos humanos comDemandas de investimentos públicos pelo governo do Estado em estrutura e recursos humanos com
profissionais qualificados e com novos perfis.profissionais qualificados e com novos perfis.
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Conscientes de que ainda há muito a desenvolver nos mais variados níveis de formação, até que seConscientes de que ainda há muito a desenvolver nos mais variados níveis de formação, até que se
consiga encontrar a articulação perfeita entre os vários recursos da escola inclusiva, existe aconsiga encontrar a articulação perfeita entre os vários recursos da escola inclusiva, existe a
convicção de que a Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra de São José do Rio Pardo está apta a atenderconvicção de que a Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra de São José do Rio Pardo está apta a atender
dignamente os alunos com necessidades especiais em suas novas instalações, totalmente adaptadodignamente os alunos com necessidades especiais em suas novas instalações, totalmente adaptado
aos portadores de necessidades especiais, assim como os professores estão capacitados para teraos portadores de necessidades especiais, assim como os professores estão capacitados para ter
sensibilidade suficiente para ensinar o aluno portador de deficiência.sensibilidade suficiente para ensinar o aluno portador de deficiência.
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Atos LegaisAtos Legais
  

Ato Legal de CriaçãoAto Legal de Criação

Data de criaçãoData de criação: Criada pelo Decreto nº 50.888 de 16/06/2006, publicado no DOE de 17/06/2006.: Criada pelo Decreto nº 50.888 de 16/06/2006, publicado no DOE de 17/06/2006.

Modalidades de Ensino (Cursos que a U.E. oferece):Modalidades de Ensino (Cursos que a U.E. oferece):

A Escola oferece à comunidade escolar o Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio eA Escola oferece à comunidade escolar o Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e
os cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme relação a seguir:os cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme relação a seguir:

Ensino MédioEnsino Médio: : 

Autorizado pelo parecer CEE Nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998, Seção I, página 13.Autorizado pelo parecer CEE Nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998, Seção I, página 13.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado ao EnsinoHabilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino
MédioMédio
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Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC - 739, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-9-2015Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC - 739, de 10-09-2015, publicada no DOE de 11-9-2015
– Poder Executivo - Seção I, página 53. – Poder Executivo - Seção I, página 53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino MédioHabilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC - 775, de 24-09-2015, publicada no DOE de 25-9-2015Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC - 775, de 24-09-2015, publicada no DOE de 25-9-2015
– Poder Executivo - Seção I, página 37. – Poder Executivo - Seção I, página 37. 

Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoHabilitação Profissional de Técnico em Administração

Plano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1792, dePlano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1792, de
16-9-2019, publicada no DOE de 17-9-2019- Poder Executivo – Seção I – Página 37.16-9-2019, publicada no DOE de 17-9-2019- Poder Executivo – Seção I – Página 37.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática para InternetHabilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015
- Poder Executivo - Seção I, página 53.- Poder Executivo - Seção I, página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em LogísticaHabilitação Profissional de Técnico em Logística

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015
– Poder Executivo – Seção I – Páginas 52-53.– Poder Executivo – Seção I – Páginas 52-53.

Habilitação Profissional de Técnico em QuímicaHabilitação Profissional de Técnico em Química

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 774, de 24/09/2015, publicada no DOE de 25/09/2015Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 774, de 24/09/2015, publicada no DOE de 25/09/2015
- Poder Executivo - Seção I, página 37.- Poder Executivo - Seção I, página 37.

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do TrabalhoHabilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 1644, de 11/06/2019, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 1644, de 11/06/2019, publicada no DOE de
12-06-2019 - Poder Executivo - Seção I, página 45.12-06-2019 - Poder Executivo - Seção I, página 45.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Parceria com aEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São PauloSecretaria da Educação do Estado de São Paulo

Plano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, dePlano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de
17-1-2020, publicada no DOE de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção 1 – Página 92.17-1-2020, publicada no DOE de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção 1 – Página 92.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet -Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet -
Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São PauloParceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Plano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, dePlano de curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de
17-1-2020, publicada no DOE de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção 1 – Página 92.17-1-2020, publicada no DOE de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção 1 – Página 92.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Desenvolver ações que que possibilitem aosDesenvolver ações que que possibilitem aos

alunos enxergar, na escola, a realidade doalunos enxergar, na escola, a realidade do
mercado de trabalho. Envolvendo 100% dosmercado de trabalho. Envolvendo 100% dos
alunosalunos

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição É de fundamental importância desenvovler noÉ de fundamental importância desenvovler no
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aluno durante o curso a prática de acordo com osaluno durante o curso a prática de acordo com os
critérios exigidos no mercado de trabalhocritérios exigidos no mercado de trabalho

JustificativaJustificativa

MetaMeta Realização de palestras motivacionaisRealização de palestras motivacionais
voltadas à empregabilidade na área paravoltadas à empregabilidade na área para
100% dos alunos dos cursos técnicos100% dos alunos dos cursos técnicos

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Essas palestras são fundamentais para motivar osEssas palestras são fundamentais para motivar os

alunos e fazê-los enxergar a realidade do mercadoalunos e fazê-los enxergar a realidade do mercado
de trabalho.de trabalho.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Envolver 100% da comunidade escolar emEnvolver 100% da comunidade escolar em
projetos de saúdeprojetos de saúde

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Devido a importância do cuidado e prevenção ,Devido a importância do cuidado e prevenção ,

serão realiazados projetos envolvendo ações deserão realiazados projetos envolvendo ações de
saúde como combate ao alcool, drogas e DSTs.saúde como combate ao alcool, drogas e DSTs.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Envolver 100% da comunidade escolar emEnvolver 100% da comunidade escolar em
projetos de conscientização ambiental eprojetos de conscientização ambiental e
sustentabilidade sustentabilidade 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

MetaMeta Reconhecimento da diversidade e aceitaçãoReconhecimento da diversidade e aceitação
do “diferente” e disseminar isso para 100%do “diferente” e disseminar isso para 100%
dos alunos dos alunos 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição É importante o aluno reconhecer a aceitar asÉ importante o aluno reconhecer a aceitar as

diferenças.diferenças.
JustificativaJustificativa

MetaMeta Desenvolver o aprendizado por meio daDesenvolver o aprendizado por meio da
construção de competênciasconstrução de competências
socioemocionais, em 100% das turmas .socioemocionais, em 100% das turmas .

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Desenvolver o aprendizado por meio daDesenvolver o aprendizado por meio da

construção de competências socioemocionais, emconstrução de competências socioemocionais, em
100% das turmas .100% das turmas .

JustificativaJustificativa Desenvolver o aprendizado por meio daDesenvolver o aprendizado por meio da
construção de competências socioemocionais, emconstrução de competências socioemocionais, em
100% das turmas .100% das turmas .

MetaMeta Melhorar em 5% a taxa média de aprovação ,Melhorar em 5% a taxa média de aprovação ,
por meio da construção de competênciaspor meio da construção de competências
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socioemocionais, das turmas do Ensinosocioemocionais, das turmas do Ensino
Técnico do período noturnoTécnico do período noturno

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Melhorar em 5% a taxa média de aprovação , porMelhorar em 5% a taxa média de aprovação , por

meio da construção de competênciasmeio da construção de competências
socioemocionais, das turmas do Ensino Técnico dosocioemocionais, das turmas do Ensino Técnico do
período noturnoperíodo noturno

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Caixa de Sugestões e CríticasCaixa de Sugestões e Críticas

AnáliseAnálise
Permite avaliar mensalmente a satisfação ou insatisfação daPermite avaliar mensalmente a satisfação ou insatisfação da
comunidade escolar em relação à Unidade de Ensino e dar umcomunidade escolar em relação à Unidade de Ensino e dar um
feedback sobre o que acontece no dia-a-dia da escola. É umfeedback sobre o que acontece no dia-a-dia da escola. É um
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sinalizador do sistema de gestão e pedagógico que pode sersinalizador do sistema de gestão e pedagógico que pode ser
utilizado nos processos de tomada de decisãoutilizado nos processos de tomada de decisão

DenominaçãoDenominação Observatório EscolarObservatório Escolar

AnáliseAnálise
Este indicador permite avaliar o sistema de gestão da unidade deEste indicador permite avaliar o sistema de gestão da unidade de
ensino e acompanhar seu desenvolvimento em todos os setores.ensino e acompanhar seu desenvolvimento em todos os setores.
Esses dados são importantes para, quando necessário, corrigirEsses dados são importantes para, quando necessário, corrigir
falhas que são apontadas pelos alunos, professores e funcionáriosfalhas que são apontadas pelos alunos, professores e funcionários
da Unidade Escolar.da Unidade Escolar.

DenominaçãoDenominação Pesquisa de avaliação DocentePesquisa de avaliação Docente

AnáliseAnálise
É aplicado nos cursos uma pesquisa interna para avaliar aÉ aplicado nos cursos uma pesquisa interna para avaliar a
satisfação dos alunos com a escola e o seu respectivo curso. Ossatisfação dos alunos com a escola e o seu respectivo curso. Os
dados, depois de compilados, são enviados de forma individual asdados, depois de compilados, são enviados de forma individual as
professores e funcionários.professores e funcionários.

DenominaçãoDenominação WebSAIWebSAI
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AnáliseAnálise
WebSAI é um importante indicador para acompanhamento daWebSAI é um importante indicador para acompanhamento da
evolução do desempenho de todas as unidades do Centro Paulaevolução do desempenho de todas as unidades do Centro Paula
Souza. As informações geradas por essa pesquisa com alunos, ex-Souza. As informações geradas por essa pesquisa com alunos, ex-
alunos, professores, servidores e pais de alunos são utilizadas,alunos, professores, servidores e pais de alunos são utilizadas,
além dos processos de avaliação, para o cálculo do Índice dealém dos processos de avaliação, para o cálculo do Índice de
Desenvolvimento do Ensino Técnico (Idetec) para a Bonificação deDesenvolvimento do Ensino Técnico (Idetec) para a Bonificação de
Resultados. É uma ferramenta primordial para o planejamentoResultados. É uma ferramenta primordial para o planejamento
das ações e melhoria da qualidade do Ensino de todas asdas ações e melhoria da qualidade do Ensino de todas as
unidades do Centro Paula Souza. Esses dados são são estudadosunidades do Centro Paula Souza. Esses dados são são estudados
pelos coordenadores pedagógico e de curso em reunião depelos coordenadores pedagógico e de curso em reunião de
coordenação e depois levados ao professores onde sãocoordenação e depois levados ao professores onde são
paresentados os principais apontamentos referentes a cada curso.paresentados os principais apontamentos referentes a cada curso.
E o que pode ser corrigido.E o que pode ser corrigido.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Análise InternaAnálise Interna
DescriçãoDescrição
Esta escola possui uma das melhores infraestruturas entre asEsta escola possui uma das melhores infraestruturas entre as
escolas da região e do Centro Paula Souza a qual se traduz emescolas da região e do Centro Paula Souza a qual se traduz em
estímulo para a entrada e permanência dos alunos. Adequação doestímulo para a entrada e permanência dos alunos. Adequação do
atendimento às pessoas com necessidades especiais, inclusiveatendimento às pessoas com necessidades especiais, inclusive
com elevador, o que é um diferencial. A reputação da U.E. nacom elevador, o que é um diferencial. A reputação da U.E. na
comunidade devido a um bom nível de ensino, trazendo cursoscomunidade devido a um bom nível de ensino, trazendo cursos
que criam oportunidades de emprego, aprovando alunos emque criam oportunidades de emprego, aprovando alunos em
vestibulares e com boas notas no ENEM. Laboratórios para todosvestibulares e com boas notas no ENEM. Laboratórios para todos
os cursos, inclusive ensino médio, superequipados comos cursos, inclusive ensino médio, superequipados com
equipamentos de tecnologia de ponta à disposição daequipamentos de tecnologia de ponta à disposição da
comunidade escolar, com destaque para os quatro laboratórios decomunidade escolar, com destaque para os quatro laboratórios de
química e laboratório de segurança do trabalho. Apoio do poderquímica e laboratório de segurança do trabalho. Apoio do poder
Executivo do Município, do Estado e da administração central doExecutivo do Município, do Estado e da administração central do
Centro Paula Souza. Boa localização da Unidade e transporteCentro Paula Souza. Boa localização da Unidade e transporte
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público gratuito Entrosamento e bom relacionamento entre apúblico gratuito Entrosamento e bom relacionamento entre a
equipe escolarequipe escolar

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Análise InternaAnálise Interna
DescriçãoDescrição
Mesmo com toda estrutura, falta de um espaço físico paraMesmo com toda estrutura, falta de um espaço físico para
depósito/almoxarifado. Índice de evasão dos cursos técnicosdepósito/almoxarifado. Índice de evasão dos cursos técnicos
noturno é preocupante Baixa frequência de alunos às aulas denoturno é preocupante Baixa frequência de alunos às aulas de
sexta-feira Necessidade de estreitar o relacionamentosexta-feira Necessidade de estreitar o relacionamento
escola/comunidade Necessidade de maior número de eventos deescola/comunidade Necessidade de maior número de eventos de
integração entre escola e sociedadeintegração entre escola e sociedade

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação OportunidadesOportunidades
DescriçãoDescrição
Participação anual crescente da rede pública na educaçãoParticipação anual crescente da rede pública na educação
profissional Expansão da matrícula na educação profissional Estaprofissional Expansão da matrícula na educação profissional Esta
UE oferece os cursos profissionais mais procurados na redeUE oferece os cursos profissionais mais procurados na rede
pública segundo o INEP: Informática e Administração Esta escolapública segundo o INEP: Informática e Administração Esta escola
possui uma das melhores infraestruturas entre as escolas dapossui uma das melhores infraestruturas entre as escolas da
região e do Centro Paula Souza a qual se traduz em estímulo pararegião e do Centro Paula Souza a qual se traduz em estímulo para
a permanência dos alunos. Procura da ETec por Empresasa permanência dos alunos. Procura da ETec por Empresas
Privadas, Prefeitura Municipal para a realização de parcerias paraPrivadas, Prefeitura Municipal para a realização de parcerias para
inclusão de egressos, estagiários e aprendizes. Integração dainclusão de egressos, estagiários e aprendizes. Integração da
unidade escolar nos cenários local e regional. Credibilidade daunidade escolar nos cenários local e regional. Credibilidade da
escola junto à sociedade.escola junto à sociedade.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação AmeaçasAmeaças
DescriçãoDescrição
Existência de várias Etecs na mesma região com cursos idênticos;Existência de várias Etecs na mesma região com cursos idênticos;
Existência de outra escola técnica no município que não pertenceExistência de outra escola técnica no município que não pertence
ao Centro Paula Souza com alguns cursos em comum, inclusive oao Centro Paula Souza com alguns cursos em comum, inclusive o
Ensino Médio. Evasão, principalmente nos cursos no períodoEnsino Médio. Evasão, principalmente nos cursos no período
noturnonoturno

PrioridadePrioridade

                            47 / 65                            47 / 65



 

DenominaçãoDenominação PrioridadesPrioridades
DescriçãoDescrição
Formar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes deFormar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes de
adquirir e desenvolver novas competências, habilidades e valoresadquirir e desenvolver novas competências, habilidades e valores
éticos e morais em função de novos saberes que se produzem eéticos e morais em função de novos saberes que se produzem e
que demandam um novo tipo de profissional preparado para lidarque demandam um novo tipo de profissional preparado para lidar
com novas tecnologias e linguagens, capazes de responder acom novas tecnologias e linguagens, capazes de responder a
novos ritmos e processos, buscando uma educação contínua enovos ritmos e processos, buscando uma educação contínua e
permanente". Diminuir/evitar as evasões Proporcionar ao Técnicopermanente". Diminuir/evitar as evasões Proporcionar ao Técnico
o domínio de competências e habilidades específicas parao domínio de competências e habilidades específicas para
execução das atividades correspondentes à habilitaçãoexecução das atividades correspondentes à habilitação
profissional Fomentar projetos de conscientização ambiental eprofissional Fomentar projetos de conscientização ambiental e
sustentabilidade Redução da evasão escolar nas Classessustentabilidade Redução da evasão escolar nas Classes
Descentralizadas.Descentralizadas.

ObjetivoObjetivo

Objetivo Geral: Vivenciar a Missão e concretizar a Visão.Objetivo Geral: Vivenciar a Missão e concretizar a Visão.

MISSÃO:MISSÃO:

"Formar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes de adquirir e desenvolver novas"Formar profissionais, sobretudo, cidadãos que sejam capazes de adquirir e desenvolver novas
competências, habilidades e valores éticos e morais em função de novos saberes que se produzem ecompetências, habilidades e valores éticos e morais em função de novos saberes que se produzem e
que demandam um novo tipo de profissional preparado para lidar com novas tecnologias eque demandam um novo tipo de profissional preparado para lidar com novas tecnologias e
linguagens, capazes de responder a novos ritmos e processos, buscando uma educação contínua elinguagens, capazes de responder a novos ritmos e processos, buscando uma educação contínua e
permanente". permanente". 

VISÃO:VISÃO:

"Ser uma escola reconhecida pela comunidade por sua competência e qualidade e pela formação de"Ser uma escola reconhecida pela comunidade por sua competência e qualidade e pela formação de
pessoas e profissionais distintos e bem sucedidos."pessoas e profissionais distintos e bem sucedidos."

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos: : 

Proporcionar ao Técnico o domínio de competências e habilidades específicas para execuçãoProporcionar ao Técnico o domínio de competências e habilidades específicas para execução
das atividades correspondentes à habilitação profissionaldas atividades correspondentes à habilitação profissional
Controlar e preservar o patrimônio públicoControlar e preservar o patrimônio público
Fomentar projetos de conscientização ambiental e sustentabilidadeFomentar projetos de conscientização ambiental e sustentabilidade
Implantar sistema de monitoria de alunos a fim de evitar a evasão e melhorar o desempenhoImplantar sistema de monitoria de alunos a fim de evitar a evasão e melhorar o desempenho
dos alunos com dificuldades.dos alunos com dificuldades.

Redução da evasão escolar nas Classes DescentralizadasRedução da evasão escolar nas Classes Descentralizadas
Redução da Evasão EscolarRedução da Evasão Escolar
Controlar e Preservar o patrimônio públicoControlar e Preservar o patrimônio público

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Desenvolver ações que que possibilitem aosDesenvolver ações que que possibilitem aos

                            48 / 65                            48 / 65



 

alunos enxergar, na escola, a realidade doalunos enxergar, na escola, a realidade do
mercado de trabalho. Envolvendo 100% dosmercado de trabalho. Envolvendo 100% dos
alunosalunos

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
É de fundamental importância desenvovler no aluno durante oÉ de fundamental importância desenvovler no aluno durante o
curso a prática de acordo com os critérios exigidos no mercado decurso a prática de acordo com os critérios exigidos no mercado de
trabalhotrabalho

DenominaçãoDenominação Realização de palestras motivacionaisRealização de palestras motivacionais
voltadas à empregabilidade na área paravoltadas à empregabilidade na área para
100% dos alunos dos cursos técnicos100% dos alunos dos cursos técnicos

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Essas palestras são fundamentais para motivar os alunos e fazê-Essas palestras são fundamentais para motivar os alunos e fazê-
los enxergar a realidade do mercado de trabalho.los enxergar a realidade do mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Envolver 100% da comunidade escolar emEnvolver 100% da comunidade escolar em
projetos de saúdeprojetos de saúde

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Devido a importância do cuidado e prevenção , serão realiazadosDevido a importância do cuidado e prevenção , serão realiazados
projetos envolvendo ações de saúde como combate ao alcool,projetos envolvendo ações de saúde como combate ao alcool,
drogas e DSTs.drogas e DSTs.

DenominaçãoDenominação Envolver 100% da comunidade escolar emEnvolver 100% da comunidade escolar em
projetos de conscientização ambiental eprojetos de conscientização ambiental e
sustentabilidade sustentabilidade 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Reconhecimento da diversidade e aceitaçãoReconhecimento da diversidade e aceitação
do “diferente” e disseminar isso para 100%do “diferente” e disseminar isso para 100%
dos alunos dos alunos 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
É importante o aluno reconhecer a aceitar as diferenças.É importante o aluno reconhecer a aceitar as diferenças.

DenominaçãoDenominação Desenvolver o aprendizado por meio daDesenvolver o aprendizado por meio da
construção de competênciasconstrução de competências
socioemocionais, em 100% das turmas .socioemocionais, em 100% das turmas .

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
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Desenvolver o aprendizado por meio da construção deDesenvolver o aprendizado por meio da construção de
competências socioemocionais, em 100% das turmas .competências socioemocionais, em 100% das turmas .

DenominaçãoDenominação Melhorar em 5% a taxa média de aprovação ,Melhorar em 5% a taxa média de aprovação ,
por meio da construção de competênciaspor meio da construção de competências
socioemocionais, das turmas do Ensinosocioemocionais, das turmas do Ensino
Técnico do período noturnoTécnico do período noturno

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Melhorar em 5% a taxa média de aprovação , por meio daMelhorar em 5% a taxa média de aprovação , por meio da
construção de competências socioemocionais, das turmas doconstrução de competências socioemocionais, das turmas do
Ensino Técnico do período noturnoEnsino Técnico do período noturno

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Projeto Integrador para o 3º módulo deProjeto Integrador para o 3º módulo de

logísticalogística
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCELO BUENO DA SILVAMARCELO BUENO DA SILVA

InícioInício 2020-07-27 00:00:002020-07-27 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto tem por premissa a abordagem interdisciplinarO presente projeto tem por premissa a abordagem interdisciplinar
de todas as disciplinas do 3º modulo do curso de logística dade todas as disciplinas do 3º modulo do curso de logística da
Classe Descentralizada de São João da Boa Vista, para que osClasse Descentralizada de São João da Boa Vista, para que os
docentes promovam nos discentes as 5 macro competênciasdocentes promovam nos discentes as 5 macro competências
socioemocionais destacadas pelo Instituto Ayrton Senna e assimsocioemocionais destacadas pelo Instituto Ayrton Senna e assim
possam ser trabalhadas as competências socioemocionais geraispossam ser trabalhadas as competências socioemocionais gerais
do CPS. Usaremos como base uma hipótese de empresa do ramodo CPS. Usaremos como base uma hipótese de empresa do ramo
de laticínios presumida e pesquisada no 2º modulo durante ode laticínios presumida e pesquisada no 2º modulo durante o
desenvolvimento do projeto que fará de sua principal atividade adesenvolvimento do projeto que fará de sua principal atividade a
logística de produtos derivado da matéria prima “leite”logística de produtos derivado da matéria prima “leite”
(recebimento e entrega de produtos), visando colocar em prática(recebimento e entrega de produtos), visando colocar em prática
a teoria estudada em sala de aula, trazendo um significado maiora teoria estudada em sala de aula, trazendo um significado maior
para os estudantes e assim a elaboração e execução justificam-separa os estudantes e assim a elaboração e execução justificam-se
pelo fato de colocar os alunos na prática das atividades depelo fato de colocar os alunos na prática das atividades de
logística uma empresa, e também no despertar do espíritologística uma empresa, e também no despertar do espírito
empreendedor dos estudantes. Para tanto o projeto envolveráempreendedor dos estudantes. Para tanto o projeto envolverá
todos os componentes do 3° módulo do curso de logística, desdetodos os componentes do 3° módulo do curso de logística, desde
o estudo das oportunidades de mercado já abordadas no naso estudo das oportunidades de mercado já abordadas no nas
disciplinas do 2º modulo até a apresentação do resultado finaldisciplinas do 2º modulo até a apresentação do resultado final
que será marcado pela apresentação dos TCCs em formato deque será marcado pela apresentação dos TCCs em formato de
artigo científico. O processo se dará por meio do trabalho emartigo científico. O processo se dará por meio do trabalho em
grupo, envolvendo investigação de mercado, criatividade egrupo, envolvendo investigação de mercado, criatividade e
planejamento. Dessa forma, espera-se que o resultado contribuaplanejamento. Dessa forma, espera-se que o resultado contribua
para o sucesso no mercado de trabalho ou no ramo empresarialpara o sucesso no mercado de trabalho ou no ramo empresarial
dos envolvidos.dos envolvidos.

DenominaçãoDenominação GEEK ACTIONGEEK ACTION
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Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROGERIO ADRIANO DE SOUSAROGERIO ADRIANO DE SOUSA

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-15 00:00:002020-12-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
Os motivos que levam o aluno a evasão escolar são muitos,Os motivos que levam o aluno a evasão escolar são muitos,
dentre eles podemos citar a dificuldade de conciliar horário dodentre eles podemos citar a dificuldade de conciliar horário do
curso técnico com o ensino médio, trabalho ou até mesmo acurso técnico com o ensino médio, trabalho ou até mesmo a
promoção em um curso superior. Outro motivo que leva o aluno apromoção em um curso superior. Outro motivo que leva o aluno a
evadir está o fato do aluno perder o interesse pelas aulas nãoevadir está o fato do aluno perder o interesse pelas aulas não
tendo uma perspectiva da usabilidade dos conceitos e técnicastendo uma perspectiva da usabilidade dos conceitos e técnicas
aplicadas no curso. O GEEK ACTION é uma forma queaplicadas no curso. O GEEK ACTION é uma forma que
encontramos de ativar o interesse dos alunos mostrando a elesencontramos de ativar o interesse dos alunos mostrando a eles
que as ferramentas e conceitos visto em sala de aula pode trazerque as ferramentas e conceitos visto em sala de aula pode trazer
grandes benefícios para o seu desenvolvimento profissional e atégrandes benefícios para o seu desenvolvimento profissional e até
mesmo a satisfação pessoal. A aplicação do GEEK ACTIONmesmo a satisfação pessoal. A aplicação do GEEK ACTION
possibilitará aos alunos formarem grupos e treinarem parapossibilitará aos alunos formarem grupos e treinarem para
participação em concursos, campeonatos de robótica, olimpíadaparticipação em concursos, campeonatos de robótica, olimpíada
de programação entre outros eventos da área, trazendo assimde programação entre outros eventos da área, trazendo assim
uma maior perspectiva futura aumentando o interesse euma maior perspectiva futura aumentando o interesse e
diminuindo o número de evasão.diminuindo o número de evasão.

DenominaçãoDenominação Através do olhar: inclusão e empatiaAtravés do olhar: inclusão e empatia
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDALIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDA

InícioInício 2020-08-03 00:00:002020-08-03 00:00:00
FimFim 2020-10-20 00:00:002020-10-20 00:00:00
DescriçãoDescrição
A inclusão social tem se consagrado no mundo, especialmente aA inclusão social tem se consagrado no mundo, especialmente a
partir dos anos 80, como lema impulsionador de importantespartir dos anos 80, como lema impulsionador de importantes
movimentos sociais e ações políticas. A inclusão social dasmovimentos sociais e ações políticas. A inclusão social das
pessoas com deficiência vem gradativamente incorporando aspessoas com deficiência vem gradativamente incorporando as
sociedades democráticas que vêm divulgando, discutindo esociedades democráticas que vêm divulgando, discutindo e
defendendo a inclusão como direito de todos em relação aosdefendendo a inclusão como direito de todos em relação aos
diversos espaços sociais privados e públicos. O projeto em seudiversos espaços sociais privados e públicos. O projeto em seu
âmbito geral, deixará claro para os alunos a importância deâmbito geral, deixará claro para os alunos a importância de
muitas vezes, sentirmos o que o outro sente. Um grupo demuitas vezes, sentirmos o que o outro sente. Um grupo de
pessoas convencionais (não deficientes) só enxergará a realpessoas convencionais (não deficientes) só enxergará a real
necessidade da inclusão do deficiente, quando realmente praticarnecessidade da inclusão do deficiente, quando realmente praticar
a empatia. E através deste projeto, os alunos terão acesso a uma empatia. E através deste projeto, os alunos terão acesso a um
atleta paralímpico, cuja deficiência é cegueira total e que buscaatleta paralímpico, cuja deficiência é cegueira total e que busca
uma vaga para as próximas paraolimpíadas. Após o pontouma vaga para as próximas paraolimpíadas. Após o ponto
principais da atividade, os alunos serão vendados e continuarãoprincipais da atividade, os alunos serão vendados e continuarão
as aulas normalmente, com uma atividade apropriada,as aulas normalmente, com uma atividade apropriada,
desenvolvida pelo professor, incluindo o horário do intervalo edesenvolvida pelo professor, incluindo o horário do intervalo e
lanche. O projeto será realizado na classe descentralizada de Sãolanche. O projeto será realizado na classe descentralizada de São
Sebastião da Grama.Sebastião da Grama.

DenominaçãoDenominação PRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO A PARTIRPRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO A PARTIR
DO ÓLEO DE COZINHA: reciclagem eDO ÓLEO DE COZINHA: reciclagem e
consciência ambiental no desenvolver deconsciência ambiental no desenvolver de
competências socioemocionais no currículocompetências socioemocionais no currículo
integrado. integrado. 
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Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REGINALDO GREGHI INACIOREGINALDO GREGHI INACIO

InícioInício 2020-03-02 00:00:002020-03-02 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, em que oTrabalhar a aprendizagem baseada em projetos, em que o
discente possa desenvolver competências socioemocionaisdiscente possa desenvolver competências socioemocionais
através da comunicação, ética profissional, pensamento crítico,através da comunicação, ética profissional, pensamento crítico,
resolução de problemas, flexibilidade comportamental, autonomiaresolução de problemas, flexibilidade comportamental, autonomia
e empatia entre os discentes e comunidade escolar.e empatia entre os discentes e comunidade escolar.

DenominaçãoDenominação VIVEIRO AMBIENTAL: a interdisciplinaridadeVIVEIRO AMBIENTAL: a interdisciplinaridade
aplicada na construção do conhecimentoaplicada na construção do conhecimento
técnico e socioemocional. técnico e socioemocional. 

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REGINALDO GREGHI INACIOREGINALDO GREGHI INACIO

InícioInício 2020-03-02 00:00:002020-03-02 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, em que oTrabalhar a aprendizagem baseada em projetos, em que o
discente possa desenvolver competências socioemocionaisdiscente possa desenvolver competências socioemocionais
através da comunicação, ética profissional, pensamento crítico,através da comunicação, ética profissional, pensamento crítico,
resolução de problemas, flexibilidade comportamental, autonomiaresolução de problemas, flexibilidade comportamental, autonomia
e empatia entre os discentes e comunidade escolar. O projetoe empatia entre os discentes e comunidade escolar. O projeto
visa amplicar a obtenção de conhecimento técnico envolvendovisa amplicar a obtenção de conhecimento técnico envolvendo
pesquisas na construção de conhecimentos, responsabilidade naspesquisas na construção de conhecimentos, responsabilidade nas
informações coletadas, trabalho em equipe nas análises einformações coletadas, trabalho em equipe nas análises e
pensamento crítico nos resultados esperados.pensamento crítico nos resultados esperados.

DenominaçãoDenominação Patrimônio: é seu, é meu, é nosso!Patrimônio: é seu, é meu, é nosso!
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRARENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
DIASDIAS

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
A preservação do patrimônio histórico, cultural, material eA preservação do patrimônio histórico, cultural, material e
imaterial é uma tarefa extremamente importante em todos osimaterial é uma tarefa extremamente importante em todos os
setores da vida. A principal ação deste projeto consiste emsetores da vida. A principal ação deste projeto consiste em
desenvolver trabalhos interdisciplinares na escola no sentido dedesenvolver trabalhos interdisciplinares na escola no sentido de
acreditar que é através de uma ação educativa eficaz eacreditar que é através de uma ação educativa eficaz e
comprometida que temos a possibilidade de realizar um processocomprometida que temos a possibilidade de realizar um processo
de conscientização da sociedade em relação a preservação ede conscientização da sociedade em relação a preservação e
conservação do patrimônio que cerca as comunidades.conservação do patrimônio que cerca as comunidades.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Professor Rodolpho José Del Guerra - 2020Professor Rodolpho José Del Guerra - 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO AUGUSTO MISSURAFABIO AUGUSTO MISSURA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto foca a melhoria em 5% da taxa média de aprovação dosO projeto foca a melhoria em 5% da taxa média de aprovação dos
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cursos noturnos selecionados da Etec Sede, por meio dacursos noturnos selecionados da Etec Sede, por meio da
construção das competências socioemocionais dos discentes.construção das competências socioemocionais dos discentes.
Nesse caso serão trabalhados os seguintes cursos: PrimeiroNesse caso serão trabalhados os seguintes cursos: Primeiro
Semestre de 2020: 1° Técnico em Administração, 2° Técnico emSemestre de 2020: 1° Técnico em Administração, 2° Técnico em
Administração, 3° Técnico em Administração, 1° Informática paraAdministração, 3° Técnico em Administração, 1° Informática para
Internet, 2° Informática para Internet e 2° Técnico em SegurançaInternet, 2° Informática para Internet e 2° Técnico em Segurança
do Trabalho. No segundo semestre de 2020: 2° Técnico dedo Trabalho. No segundo semestre de 2020: 2° Técnico de
Informática para Internet, 2° Técnico em Segurança do Trabalho,Informática para Internet, 2° Técnico em Segurança do Trabalho,
3° Técnico em Segurança do Trabalho e 3° Técnico em3° Técnico em Segurança do Trabalho e 3° Técnico em
Administração. Professores com mais habilidades socioemocionaisAdministração. Professores com mais habilidades socioemocionais
mostram-se mais eficientes no ensino, assim como a melhoramostram-se mais eficientes no ensino, assim como a melhora
destas habilidades está relacionada ao aumento da competênciadestas habilidades está relacionada ao aumento da competência
em ensinar. Sendo assim, os professores serão capacitados paraem ensinar. Sendo assim, os professores serão capacitados para
desenvolver aulas e avaliações que contemplem a colaboração,adesenvolver aulas e avaliações que contemplem a colaboração,a
responsabilidade, o pensamento crítico, a empatia, o respeito, aresponsabilidade, o pensamento crítico, a empatia, o respeito, a
confiança e criatividade, na expectativa de reduzir em muito aconfiança e criatividade, na expectativa de reduzir em muito a
evasão e proporcionar o aumento da aprovação, além, é claro, deevasão e proporcionar o aumento da aprovação, além, é claro, de
formar um profissional que contemple as necessidade do mercadoformar um profissional que contemple as necessidade do mercado
de trabalho.de trabalho.

DenominaçãoDenominação Projeto Biblioteca AtivaProjeto Biblioteca Ativa
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ELONI JUNQUEIRA ANDRADEELONI JUNQUEIRA ANDRADE

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura,Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura,
como ato de prazer e requisito para emancipação social ecomo ato de prazer e requisito para emancipação social e
promoção da cidadania.promoção da cidadania.

DenominaçãoDenominação Tradições Diversas: Dia do Saci, Día de losTradições Diversas: Dia do Saci, Día de los
Muertos e Halloween.Muertos e Halloween.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ELONI JUNQUEIRA ANDRADEELONI JUNQUEIRA ANDRADE

InícioInício 2020-08-03 00:00:002020-08-03 00:00:00
FimFim 2020-10-30 00:00:002020-10-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Desde a Antiguidade, observamos que várias festividadesDesde a Antiguidade, observamos que várias festividades
populares eram cercadas pela valorização dos opostos que regempopulares eram cercadas pela valorização dos opostos que regem
o mundo. No caso do Halloween, desde muito tempo, ao mundo. No caso do Halloween, desde muito tempo, a
festividade acontece um dia antes da “Festa de todos os Santos”festividade acontece um dia antes da “Festa de todos os Santos”
e, por isso, tem seu nome inspirado na expressão All hallow''se, por isso, tem seu nome inspirado na expressão All hallow''s
eve", que significa a “véspera de todos os santos”. “El día de loseve", que significa a “véspera de todos os santos”. “El día de los
muertos” como é conhecido nos países hispânicos é umamuertos” como é conhecido nos países hispânicos é uma
celebração que existe há muitos anos, muito antes da colonizaçãocelebração que existe há muitos anos, muito antes da colonização
da América. No México, o dia dos mortos é uma verdadeirada América. No México, o dia dos mortos é uma verdadeira
celebração nacional, os preparativos para este dia começam nocelebração nacional, os preparativos para este dia começam no
dia 31 de outubro e vão até o dia 02 de novembro. A datadia 31 de outubro e vão até o dia 02 de novembro. A data
comemorativa para o Dia do Saci foi criada há menos de umacomemorativa para o Dia do Saci foi criada há menos de uma
década para exaltar o folclore brasileiro. A ideia é chamar adécada para exaltar o folclore brasileiro. A ideia é chamar a
atenção para as lendas nacionais que são pouco difundidas nosatenção para as lendas nacionais que são pouco difundidas nos
dias de hoje. A data é comemorada no dia 31 de outubro. Odias de hoje. A data é comemorada no dia 31 de outubro. O
projeto visa dar a oportunidade aos alunos de conhecer um poucoprojeto visa dar a oportunidade aos alunos de conhecer um pouco
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mais do nosso folclore, e dos folclores americano e mexicanomais do nosso folclore, e dos folclores americano e mexicano
favorecendo a integração entre os alunos e a interdisciplinaridadefavorecendo a integração entre os alunos e a interdisciplinaridade
num clima de curtição e muita diversão.num clima de curtição e muita diversão.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Professor Rodolpho José Del Guerrada Etec Professor Rodolpho José Del Guerra
– 2020– 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRARENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
DIASDIAS

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto tem por objetivo orientar os docentes na construção dasO projeto tem por objetivo orientar os docentes na construção das
competências socioemocionais dos discentes, visando a melhoriacompetências socioemocionais dos discentes, visando a melhoria
em 5% da taxa média de aprovação dos seguintes módulos eem 5% da taxa média de aprovação dos seguintes módulos e
turmas do 1º semestre: 1º Administração, 1º Informática paraturmas do 1º semestre: 1º Administração, 1º Informática para
Internet, 2º Informática para Internet, 2º Segurança do Trabalho,Internet, 2º Informática para Internet, 2º Segurança do Trabalho,
2º Administração, 3º Administração, período noturno, e para o 2º2º Administração, 3º Administração, período noturno, e para o 2º
semestre os módulos e turmas são as seguintes: 2º Informáticasemestre os módulos e turmas são as seguintes: 2º Informática
para Internet, 2º Segurança do Trabalho, 3º Administração, 3ºpara Internet, 2º Segurança do Trabalho, 3º Administração, 3º
Segurança do Trabalho, período noturno, da Etec Prof. RodolphoSegurança do Trabalho, período noturno, da Etec Prof. Rodolpho
José Del Guerra, no ano de 2020. O presente Projeto tem a funçãoJosé Del Guerra, no ano de 2020. O presente Projeto tem a função
de identificar com rapidez alunos com problemas dede identificar com rapidez alunos com problemas de
aprendizagem e baixa-frequência, para que tenhamos tempoaprendizagem e baixa-frequência, para que tenhamos tempo
suficiente de recuperá-los. Realizando-o através de algumassuficiente de recuperá-los. Realizando-o através de algumas
ações, resolvendo problemas de defasagens e evitando assim aações, resolvendo problemas de defasagens e evitando assim a
falta de interesse e uma futura evasão escolar.falta de interesse e uma futura evasão escolar.

DenominaçãoDenominação Momento ENEMMomento ENEM
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ELONI JUNQUEIRA ANDRADEELONI JUNQUEIRA ANDRADE

InícioInício 2020-04-13 00:00:002020-04-13 00:00:00
FimFim 2020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizadaO Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizada
pelo Ministério da Educação do Brasil para avaliar a qualidade dopelo Ministério da Educação do Brasil para avaliar a qualidade do
ensino médio no país e para acesso ao ensino superior emensino médio no país e para acesso ao ensino superior em
universidades públicas brasileiras através do SISU (Sistema deuniversidades públicas brasileiras através do SISU (Sistema de
Seleção Unificada). Visando aproximar nossos alunos daSeleção Unificada). Visando aproximar nossos alunos da
universidade, a ETEC São José do Rio Pardo proporcionará ouniversidade, a ETEC São José do Rio Pardo proporcionará o
projeto MOMENTO ENEM para os alunos do Ensino Médio eprojeto MOMENTO ENEM para os alunos do Ensino Médio e
Integrado nas disciplinas de LPL, Espanhol e Inglês. CadaIntegrado nas disciplinas de LPL, Espanhol e Inglês. Cada
disciplina terá seus “momentos” para trabalhar os conteúdos nosdisciplina terá seus “momentos” para trabalhar os conteúdos nos
moldes da prova do ENEM.moldes da prova do ENEM.

DenominaçãoDenominação Coordenação Pedagógica - 2019Coordenação Pedagógica - 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO AUGUSTO MISSURAFABIO AUGUSTO MISSURA

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2020-01-31 02:00:002020-01-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Dentre os cursos oferecidos pela Etec Rodolpho José Del Guerra -Dentre os cursos oferecidos pela Etec Rodolpho José Del Guerra -
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Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico emTécnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em
Química, Técnico em Segurança do Trabalho e o curso TécnicoQuímica, Técnico em Segurança do Trabalho e o curso Técnico
Integrado ao Médio de Informática para Internet - somente oIntegrado ao Médio de Informática para Internet - somente o
curso de Técnico em Administração apresenta um índice decurso de Técnico em Administração apresenta um índice de
evasão acima de 20%. Sendo assim o projeto tem como focoevasão acima de 20%. Sendo assim o projeto tem como foco
trabalhar a redução de 50% da evasão, de 20 para 10%, no 2ºtrabalhar a redução de 50% da evasão, de 20 para 10%, no 2º
Módulo do Técnico em Administração, no 1º e no 2º semestre deMódulo do Técnico em Administração, no 1º e no 2º semestre de
2019. Dessa forma para atingir as metas propostas acima, o2019. Dessa forma para atingir as metas propostas acima, o
projeto em questão tem como foco principal, o aprimoramentoprojeto em questão tem como foco principal, o aprimoramento
dos métodos de avaliação utilizadas pelos professores através dedos métodos de avaliação utilizadas pelos professores através de
capacitações de serão realizadas ao longo do período letivo. Alémcapacitações de serão realizadas ao longo do período letivo. Além
do curso objeto do presente projeto, todos os outros oferecidosdo curso objeto do presente projeto, todos os outros oferecidos
pela Unidade de Ensino serão acompanhados da mesma forma,pela Unidade de Ensino serão acompanhados da mesma forma,
para melhoria do desenvolvimento do processo de ensino-para melhoria do desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem e dos resultados esperados.aprendizagem e dos resultados esperados.

DenominaçãoDenominação Vitrine empreendedoraVitrine empreendedora
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ELAINE COLPANIELAINE COLPANI

InícioInício 2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00
FimFim 2020-06-30 00:00:002020-06-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto abordará a construção da vitrineO presente projeto abordará a construção da vitrine
empreendedora juntamente com aplicação da inteligênciaempreendedora juntamente com aplicação da inteligência
interpessoal, que visa estimular a elaboração de projetos e ideiasinterpessoal, que visa estimular a elaboração de projetos e ideias
inovadoras e empreendedoras que servirá de base, em segundoinovadoras e empreendedoras que servirá de base, em segundo
momento, para o desenvolvimento teórico versus prático domomento, para o desenvolvimento teórico versus prático do
trabalho de conclusão de curso. Sua elaboração e execuçãotrabalho de conclusão de curso. Sua elaboração e execução
justificam-se em proporcionar uma aula dinâmica, envolvente ejustificam-se em proporcionar uma aula dinâmica, envolvente e
significativa, buscando despertar nos discentes uma novasignificativa, buscando despertar nos discentes uma nova
realidade, onde o protagonismo, participação ativa e geração dorealidade, onde o protagonismo, participação ativa e geração do
conhecimento são fatores elementares ao sucesso pessoal econhecimento são fatores elementares ao sucesso pessoal e
profissional. Para tanto, este projeto será desenvolvido por meioprofissional. Para tanto, este projeto será desenvolvido por meio
de metodologias ativas e de forma interdisciplinar. Desta forma,de metodologias ativas e de forma interdisciplinar. Desta forma,
espera-se melhorar em 5% a taxa média de aprovação, por meioespera-se melhorar em 5% a taxa média de aprovação, por meio
da construção de competências socioemocionais, das turmas doda construção de competências socioemocionais, das turmas do
ensino técnico do período noturno.ensino técnico do período noturno.

DenominaçãoDenominação “Quebrando Paradigmas” para encontrar“Quebrando Paradigmas” para encontrar
soluçõessoluções

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LEANDRO ANTONIO OLIVEIRA RIBEIROLEANDRO ANTONIO OLIVEIRA RIBEIRO

InícioInício 2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00
FimFim 2020-05-19 00:00:002020-05-19 00:00:00
DescriçãoDescrição
Através da aplicação de uma ferramenta da base tecnológica deAtravés da aplicação de uma ferramenta da base tecnológica de
Gestão Empreendedora e Inovação "Braistorming" os alunos sãoGestão Empreendedora e Inovação "Braistorming" os alunos são
estimulados a produzir insights sobre situação de um problemaestimulados a produzir insights sobre situação de um problema
real e do cotidiano das empresas perante aos novos desafiosreal e do cotidiano das empresas perante aos novos desafios
deste século. Produzindo no final uma simulação de um modelodeste século. Produzindo no final uma simulação de um modelo
de negócio de Start up ligadas a sustentabilidade e os novosde negócio de Start up ligadas a sustentabilidade e os novos
meios de produção utilizando para tanto, novas ideias e soluçõesmeios de produção utilizando para tanto, novas ideias e soluções
definidas na sessão de Brainstorming.definidas na sessão de Brainstorming.
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DenominaçãoDenominação SocialMente - Responsabilidade Social naSocialMente - Responsabilidade Social na
AdministraçãoAdministração

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDALIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDA

InícioInício 2020-07-27 00:00:002020-07-27 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa o desenvolvimento de atividades sociaisO presente projeto visa o desenvolvimento de atividades sociais
na cidade de São Sebastião da Grama, visando os grupos de altana cidade de São Sebastião da Grama, visando os grupos de alta
vulnerabilidade que alí se encontram. Com isso, os alunosvulnerabilidade que alí se encontram. Com isso, os alunos
compreenderão na prática que uma empresa de sucesso nãocompreenderão na prática que uma empresa de sucesso não
consegue progredir em uma sociedade carente, que é preciso agirconsegue progredir em uma sociedade carente, que é preciso agir
com responsabilidade social, independente do porte ou ramo docom responsabilidade social, independente do porte ou ramo do
negócio de atuação. Para isso, serão estudados os diversosnegócio de atuação. Para isso, serão estudados os diversos
grupos de risco da sociedade e, a partir disso, serãogrupos de risco da sociedade e, a partir disso, serão
desenvolvidos projetos que visem a melhoria na assistência adesenvolvidos projetos que visem a melhoria na assistência a
essas pessoas. Todos os alunos do 3° módulo do curso técnico emessas pessoas. Todos os alunos do 3° módulo do curso técnico em
administração da Classe Descentralizada de São Sebastião daadministração da Classe Descentralizada de São Sebastião da
Grama serão envolvidos, em um trabalho interdisciplinar e emGrama serão envolvidos, em um trabalho interdisciplinar e em
grupo, que desenvolverá competências socioemocionais egrupo, que desenvolverá competências socioemocionais e
administrativas. Dessa forma, espera-se formar não somenteadministrativas. Dessa forma, espera-se formar não somente
bons administradores, mas também cidadãos conscientes dosbons administradores, mas também cidadãos conscientes dos
seus deveres com a sociedade.seus deveres com a sociedade.

DenominaçãoDenominação COVID-19: da pandemia à inovaçãoCOVID-19: da pandemia à inovação
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDALIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDA

InícioInício 2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00
FimFim 2020-07-31 00:00:002020-07-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Em meio à pandemia do Covid-19, que se espalhou rapidamenteEm meio à pandemia do Covid-19, que se espalhou rapidamente
por todo o mundo, os negócios se viram abalados pelopor todo o mundo, os negócios se viram abalados pelo
fechamento obrigatório de comércios e empresas em todo Brasil.fechamento obrigatório de comércios e empresas em todo Brasil.
Na tentativa de ajuda e resgate de movimentação financeira, osNa tentativa de ajuda e resgate de movimentação financeira, os
governos federal e estadual, lançaram programas fiscais egovernos federal e estadual, lançaram programas fiscais e
projetos que beneficiam empresas de todos os portes. Na outraprojetos que beneficiam empresas de todos os portes. Na outra
ponta da balança, vemos empresas se inovando e criandoponta da balança, vemos empresas se inovando e criando
soluções que gerem novas fontes de recursos e alternativas parasoluções que gerem novas fontes de recursos e alternativas para
atrair novos clientes e manter sua lucratividade. Com base nestasatrair novos clientes e manter sua lucratividade. Com base nestas
informações, o presente projeto abordará o estudo destasinformações, o presente projeto abordará o estudo destas
práticas nas empresas, investigando as soluções e medidas quepráticas nas empresas, investigando as soluções e medidas que
foram tomadas para enfrentar a crise que estamos vivendo. Suaforam tomadas para enfrentar a crise que estamos vivendo. Sua
elaboração e execução justifica-se pelo fato de colocar os alunoselaboração e execução justifica-se pelo fato de colocar os alunos
na prática das atividades desenvolvidas hoje pelas empresas.na prática das atividades desenvolvidas hoje pelas empresas.
Para tanto, ele envolverá todos os componentes do 2° módulo doPara tanto, ele envolverá todos os componentes do 2° módulo do
curso de administração, com propostas de pesquisas direcionadascurso de administração, com propostas de pesquisas direcionadas
aos problemas enfrentados hoje em dia. O processo se dará poraos problemas enfrentados hoje em dia. O processo se dará por
meio de pesquisa e desenvolvimento escrito individual. Dessameio de pesquisa e desenvolvimento escrito individual. Dessa
forma, espera-se que o resultado seja trazer a realidadeforma, espera-se que o resultado seja trazer a realidade
enfrentada pelas empresas para a visão dos alunos. O projetoenfrentada pelas empresas para a visão dos alunos. O projeto
será desenvolvido na classe descentralizada de São Sebastião daserá desenvolvido na classe descentralizada de São Sebastião da
Grama.Grama.
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DenominaçãoDenominação Educação FinanceiraEducação Financeira
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIEGO FIGUEIREDODIEGO FIGUEIREDO

InícioInício 2020-04-01 00:00:002020-04-01 00:00:00
FimFim 2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:00
DescriçãoDescrição
Educação Financeira interdisciplinar com Matemática, Filosofia eEducação Financeira interdisciplinar com Matemática, Filosofia e
Sociologia, proporcionando aos alunos conhecerem os direitos doSociologia, proporcionando aos alunos conhecerem os direitos do
consumidor, desmistificar a ideia do consumo exagerado, romperconsumidor, desmistificar a ideia do consumo exagerado, romper
com o pensamento consumista vigente e contribuir para umacom o pensamento consumista vigente e contribuir para uma
geração de jovens financeiramente conscientes.geração de jovens financeiramente conscientes.

DenominaçãoDenominação  Constituição e implementação da CIPA Constituição e implementação da CIPA
Didática na escola como uma ação voltadaDidática na escola como uma ação voltada
para a segurança do trabalho e prevençãopara a segurança do trabalho e prevenção
de acidentes.de acidentes.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PAULO SERGIO CASSIANOPAULO SERGIO CASSIANO

InícioInício 2020-03-09 00:00:002020-03-09 00:00:00
FimFim 2020-12-07 00:00:002020-12-07 00:00:00
DescriçãoDescrição
A CIPA Didática será desenvolvida de acordo a portaria GM n.ºA CIPA Didática será desenvolvida de acordo a portaria GM n.º
3.214, de 08 de junho de 1978 do MTE e atendendo todas as3.214, de 08 de junho de 1978 do MTE e atendendo todas as
etapas do cronograma estabelecido e com o projeto CIPA Didáticaetapas do cronograma estabelecido e com o projeto CIPA Didática
foi criado devido a não obrigatoriedade de estágio no curso defoi criado devido a não obrigatoriedade de estágio no curso de
segurança do trabalho e da oportunidade de promover açõessegurança do trabalho e da oportunidade de promover ações
prevencionistas para a comunidade escolar. Segue os mesmosprevencionistas para a comunidade escolar. Segue os mesmos
parâmetros da legislação da NR 5 - COMISSÃO INTERNA DEparâmetros da legislação da NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES, contudo, ao invés da CIPA serPREVENÇÃO DE ACIDENTES, contudo, ao invés da CIPA ser
composta por empregados da instituição, é formado por alunos.composta por empregados da instituição, é formado por alunos.
Primeiramente, com as orientações visando os resultadosPrimeiramente, com as orientações visando os resultados
satisfatórios na busca da conscientização em segurança dosatisfatórios na busca da conscientização em segurança do
trabalho e prevenção de acidentes, desenvolvendo a competênciatrabalho e prevenção de acidentes, desenvolvendo a competência
socioemocional de empatia e cooperação.socioemocional de empatia e cooperação.

DenominaçãoDenominação A implantação do Role Playing Game comoA implantação do Role Playing Game como
prática pedagógica na utilização deprática pedagógica na utilização de
metodologia ativametodologia ativa

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LILIANE BLAYA MARTINEZ BIFFELILIANE BLAYA MARTINEZ BIFFE

InícioInício 2020-03-09 00:00:002020-03-09 00:00:00
FimFim 2020-06-12 00:00:002020-06-12 00:00:00
DescriçãoDescrição
O déficit na construção crítico-reflexiva dos alunos é na maioriaO déficit na construção crítico-reflexiva dos alunos é na maioria
das vezes resultado de utilização excessiva de estratégiasdas vezes resultado de utilização excessiva de estratégias
pedagógicas tradicionais onde o conhecimento teóricopedagógicas tradicionais onde o conhecimento teórico
passivamente recebido pelos discentes é memorizadopassivamente recebido pelos discentes é memorizado
mecanicamente, dificultando o desenvolvimento da autonomia domecanicamente, dificultando o desenvolvimento da autonomia do
pensamento diante de sua formação. O Role Playing Game é umapensamento diante de sua formação. O Role Playing Game é uma
técnica da dramatização denominada como interpretação detécnica da dramatização denominada como interpretação de
papéis, na qual os alunos, baseados em suas observações,papéis, na qual os alunos, baseados em suas observações,
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representam situações reais do cotidiano expressandorepresentam situações reais do cotidiano expressando
sentimentos, emoções e interação entre os indivíduos. Engajar ossentimentos, emoções e interação entre os indivíduos. Engajar os
alunos no processo de construção dos conceitos, utilizando osalunos no processo de construção dos conceitos, utilizando os
aspectos cognitivos, atitudinais e procedimentais durante aaspectos cognitivos, atitudinais e procedimentais durante a
aplicação da técnica do Role Playing Game em sala de aula,aplicação da técnica do Role Playing Game em sala de aula,
possivelmente possibilitará a aquisição de informações epossivelmente possibilitará a aquisição de informações e
conhecimentos, superando as didáticas áridas geralmenteconhecimentos, superando as didáticas áridas geralmente
observadas na disciplina de Gestão em Saúde do curso técnicoobservadas na disciplina de Gestão em Saúde do curso técnico
em Segurança do Trabalho. Esta disciplina engloba em suas basesem Segurança do Trabalho. Esta disciplina engloba em suas bases
tecnológicas alguns assuntos frequentemente debatidos pelatecnológicas alguns assuntos frequentemente debatidos pela
mídia e sociedade, porém sem aprofundamento teóricomídia e sociedade, porém sem aprofundamento teórico
condizente com os temas abordados.condizente com os temas abordados.

DenominaçãoDenominação Kahoot!Kahoot!
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CATARINA ROBERTA ROSSETICATARINA ROBERTA ROSSETI

InícioInício 2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Kahoot! é uma plataforma de criação de questionários, pesquisasKahoot! é uma plataforma de criação de questionários, pesquisas
e quizzes que foi criada em 2013. Baseada em jogos come quizzes que foi criada em 2013. Baseada em jogos com
perguntas de múltipla escolha, permite aos educadores eperguntas de múltipla escolha, permite aos educadores e
estudantes investigar, criar, colaborar e compartilharestudantes investigar, criar, colaborar e compartilhar
conhecimentos e funciona em qualquer dispositivo tecnológicoconhecimentos e funciona em qualquer dispositivo tecnológico
conectado à Internet. Alicerçada nas metodologias ativas, essaconectado à Internet. Alicerçada nas metodologias ativas, essa
ferramenta auxilia na aprendizagem, na recuperação contínua,ferramenta auxilia na aprendizagem, na recuperação contínua,
promovendo um aprendizado significativo e lúdico, além depromovendo um aprendizado significativo e lúdico, além de
desenvolver as competências socioemocionais tais como:desenvolver as competências socioemocionais tais como:
comunicação, cultura digital, empatia e cooperação.comunicação, cultura digital, empatia e cooperação.

DenominaçãoDenominação “Métodos Contraceptivos e Infecções“Métodos Contraceptivos e Infecções
Sexualmente TransmissíveisSexualmente Transmissíveis

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CECILIA BALBAO FILIPPI LEALCECILIA BALBAO FILIPPI LEAL

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Hoje, um dos assuntos mais importantes para serem debatidosHoje, um dos assuntos mais importantes para serem debatidos
nas escolas é a gravidez na adolescência e as Infeçõesnas escolas é a gravidez na adolescência e as Infeções
Sexualmente Transmissíveis (IST). As relações sexuais entreSexualmente Transmissíveis (IST). As relações sexuais entre
adolescentes têm se iniciado cada vez mais cedo, o que favoreceadolescentes têm se iniciado cada vez mais cedo, o que favorece
a constante troca entre parceiros e o aumento das contaminaçõesa constante troca entre parceiros e o aumento das contaminações
por IST. Uma das causas da gravidez na adolescência é o usopor IST. Uma das causas da gravidez na adolescência é o uso
incorreto dos métodos contraceptivos. A gravidez precoceincorreto dos métodos contraceptivos. A gravidez precoce
geralmente não é planejada e traz sérias consequências tantogeralmente não é planejada e traz sérias consequências tanto
para a criança, quanto para a mãe, tais como o aumento dapara a criança, quanto para a mãe, tais como o aumento da
mortalidade materna, partos prematuros e muitas vezes a mãemortalidade materna, partos prematuros e muitas vezes a mãe
acaba abandonando os estudos. As taxas de gravidez naacaba abandonando os estudos. As taxas de gravidez na
adolescência denunciam a frequência com que a atividade sexualadolescência denunciam a frequência com que a atividade sexual
desprotegida ocorre nessa faixa etária e sinalizam a necessidadedesprotegida ocorre nessa faixa etária e sinalizam a necessidade
urgente de uma política de prevenção séria e efetiva. A escola é ourgente de uma política de prevenção séria e efetiva. A escola é o
lugar ideal de ensinar a pensar! Portanto, deve ensinar as pessoaslugar ideal de ensinar a pensar! Portanto, deve ensinar as pessoas
a pensar a sexualidade também. A educação sexual é partea pensar a sexualidade também. A educação sexual é parte
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obrigatória da educação para a vida e a escola é vista como umobrigatória da educação para a vida e a escola é vista como um
lugar apropriado para isso. Porém, as atividades propostas nãolugar apropriado para isso. Porém, as atividades propostas não
devem apenas ser informativas, mas servir como momentos paradevem apenas ser informativas, mas servir como momentos para
escuta e diálogo sobre experiências reais das relações afetivo-escuta e diálogo sobre experiências reais das relações afetivo-
sexuais dos estudantes, que provoquem reflexões, favorecendo asexuais dos estudantes, que provoquem reflexões, favorecendo a
ampliação da competência emocional e propiciando mudanças deampliação da competência emocional e propiciando mudanças de
comportamento. Do ponto de vista das estratégias informativas, écomportamento. Do ponto de vista das estratégias informativas, é
fundamental uma maior difusão de informação sobre as IST,fundamental uma maior difusão de informação sobre as IST,
principalmente as assintomáticas, que acabam tendo oprincipalmente as assintomáticas, que acabam tendo o
diagnóstico retardado. Trata-se de um tema que merece serdiagnóstico retardado. Trata-se de um tema que merece ser
abordado com muita atenção e seriedade.abordado com muita atenção e seriedade.

DenominaçãoDenominação Logística Reversa na PráticaLogística Reversa na Prática
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO DARCIE MACHADOFABIO DARCIE MACHADO

InícioInício 2020-04-02 00:00:002020-04-02 00:00:00
FimFim 2020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
O componente curricular Logística Empresarial e NegociaçõesO componente curricular Logística Empresarial e Negociações
Internacionais, elenca uma gama de conteúdos importantes eInternacionais, elenca uma gama de conteúdos importantes e
bem dimensionados, porém faz-se necessário que os alunosbem dimensionados, porém faz-se necessário que os alunos
promovam e atividades que os aproximam da realidade do mundopromovam e atividades que os aproximam da realidade do mundo
dos negócios, da sustentabilidade e do mercado de trabalho,dos negócios, da sustentabilidade e do mercado de trabalho,
oferendo a eles vivência quanto a todo processo de preparação eoferendo a eles vivência quanto a todo processo de preparação e
apresentação dos Temas propostos pelo projeto, simulando umaapresentação dos Temas propostos pelo projeto, simulando uma
situação na prática para outras turmas, de modo a testar suassituação na prática para outras turmas, de modo a testar suas
próprias habilidades, competências socioemocionais napróprias habilidades, competências socioemocionais na
organização e realização deste trabalho. O principal objetivo doorganização e realização deste trabalho. O principal objetivo do
trabalho será demonstrar a importância da Logística Reversa notrabalho será demonstrar a importância da Logística Reversa no
processo de reciclagem/reuso/reaproveitamento de materiaisprocesso de reciclagem/reuso/reaproveitamento de materiais
eletro-eletrônicos e os impactos positivos ao meio ambiente.eletro-eletrônicos e os impactos positivos ao meio ambiente.

DenominaçãoDenominação QUEIJARIA: o queijo como temática para oQUEIJARIA: o queijo como temática para o
ensino de química e construção deensino de química e construção de
competências técnicas socioemocionais. competências técnicas socioemocionais. 

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REGINALDO GREGHI INACIOREGINALDO GREGHI INACIO

InícioInício 2020-03-02 00:00:002020-03-02 00:00:00
FimFim 2020-07-13 00:00:002020-07-13 00:00:00
DescriçãoDescrição
É essencial adotar no Brasil, propostas de ensino de química comÉ essencial adotar no Brasil, propostas de ensino de química com
objetivo de formação da cidadania. Sendo assim, o conhecimentoobjetivo de formação da cidadania. Sendo assim, o conhecimento
químico passa a ter papel importante no que implica vinculaçãoquímico passa a ter papel importante no que implica vinculação
do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o alunodo conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno
está inserido. Observando algumas práticas artesanais deestá inserido. Observando algumas práticas artesanais de
produção de queijo, identificou-se a possibilidade de ensinarprodução de queijo, identificou-se a possibilidade de ensinar
Química por meio de abordagem temática do estudo do queijoQuímica por meio de abordagem temática do estudo do queijo
Minas Frescal, e ainda possibilitar uma interação entre discursoMinas Frescal, e ainda possibilitar uma interação entre discurso
científico de Química com o cotidiano dos alunos. As atividadescientífico de Química com o cotidiano dos alunos. As atividades
envolve construção de pensamento crítico nas análises eenvolve construção de pensamento crítico nas análises e
resultados obtidos. Responsabilidade em oferecer informaçõesresultados obtidos. Responsabilidade em oferecer informações
técnicas para terceiros e trabalho em equipe.técnicas para terceiros e trabalho em equipe.
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DenominaçãoDenominação Projeto Integrador para o 2º módulo deProjeto Integrador para o 2º módulo de
logísticalogística

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCELO BUENO DA SILVAMARCELO BUENO DA SILVA

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-07-07 00:00:002020-07-07 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto tem por premissa a abordagem interdisciplinarO presente projeto tem por premissa a abordagem interdisciplinar
de todas as disciplinas do 2º modulo do curso de logística dade todas as disciplinas do 2º modulo do curso de logística da
Classe Descentralizada de São João da Boa Vista, para que osClasse Descentralizada de São João da Boa Vista, para que os
docentes promovam nos discentes as 5 macro competênciasdocentes promovam nos discentes as 5 macro competências
socioemocionais destacadas pelo Instituto Ayrton Senna e assimsocioemocionais destacadas pelo Instituto Ayrton Senna e assim
possam ser trabalhadas as competências socioemocionais geraispossam ser trabalhadas as competências socioemocionais gerais
do CPS. Usaremos como base uma hipótese de empresa que farado CPS. Usaremos como base uma hipótese de empresa que fara
de sua principal atividade a logística (recebimento e entrega dede sua principal atividade a logística (recebimento e entrega de
produtos), visando colocar em prática a teoria estudada em salaprodutos), visando colocar em prática a teoria estudada em sala
de aula, trazendo um significado maior para os estudantes ede aula, trazendo um significado maior para os estudantes e
assim a elaboração e execução justificam-se pelo fato de colocarassim a elaboração e execução justificam-se pelo fato de colocar
os alunos na prática das atividades de logística uma empresa, eos alunos na prática das atividades de logística uma empresa, e
também no despertar do espírito empreendedor dos estudantes.também no despertar do espírito empreendedor dos estudantes.
Para tanto o projeto envolverá todos os componentes do 2°Para tanto o projeto envolverá todos os componentes do 2°
módulo do curso de logística, desde o estudo das oportunidadesmódulo do curso de logística, desde o estudo das oportunidades
de mercado até a apresentação do resultado final. O processo sede mercado até a apresentação do resultado final. O processo se
dará por meio do trabalho em grupo, envolvendo investigação dedará por meio do trabalho em grupo, envolvendo investigação de
mercado, criatividade e planejamento. Dessa forma, espera-semercado, criatividade e planejamento. Dessa forma, espera-se
que o resultado contribua parra o sucesso no mercado de trabalhoque o resultado contribua parra o sucesso no mercado de trabalho
ou no ramo empresarial dos envolvidos.ou no ramo empresarial dos envolvidos.

DenominaçãoDenominação Protótipo de sistema de irrigaçãoProtótipo de sistema de irrigação
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROGERIO ADRIANO DE SOUSAROGERIO ADRIANO DE SOUSA

InícioInício 2020-03-09 00:00:002020-03-09 00:00:00
FimFim 2020-11-30 00:00:002020-11-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Estimular o interesse dos alunos pelas aulas é um desafio nos diasEstimular o interesse dos alunos pelas aulas é um desafio nos dias
de hoje, onde o uso da tecnologia estaca cada dia mais presentede hoje, onde o uso da tecnologia estaca cada dia mais presente
na vida das pessoas. O modo tradicional de aula trazna vida das pessoas. O modo tradicional de aula traz
consequências danosas no aprendizado do aluno, o mesmo nãoconsequências danosas no aprendizado do aluno, o mesmo não
se interessa pelo conteúdo abordado pois o modelo arcaicose interessa pelo conteúdo abordado pois o modelo arcaico
utilizado pelos professores já não mais consegue suprir autilizado pelos professores já não mais consegue suprir a
necessidade do aluno. O projeto para construção de um protótiponecessidade do aluno. O projeto para construção de um protótipo
de sistema de irrigação utilizando arduido e programação,de sistema de irrigação utilizando arduido e programação,
conceitos que serão trabalhados em sala procura trazer o uso daconceitos que serão trabalhados em sala procura trazer o uso da
tecnologia de forma dinâmica nas aulas do curso técnico emtecnologia de forma dinâmica nas aulas do curso técnico em
informática para internet integrado ao ensino médio.informática para internet integrado ao ensino médio.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Prof Rodolpho José Del Guerra -da Etec Prof Rodolpho José Del Guerra -
20192019

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRARENATA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
DIASDIAS

InícioInício 2019-07-22 00:00:002019-07-22 00:00:00
FimFim 2020-01-31 00:00:002020-01-31 00:00:00
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DescriçãoDescrição
O projeto tem por objetivo diminuir o índice de evasão, com focoO projeto tem por objetivo diminuir o índice de evasão, com foco
na redução de 50% da perda no 2º módulo do Curso Técnico emna redução de 50% da perda no 2º módulo do Curso Técnico em
Administração, no 2º semestre de 2019, período noturno. O cursoAdministração, no 2º semestre de 2019, período noturno. O curso
de Técnico em Administração apresenta um índice de evasãode Técnico em Administração apresenta um índice de evasão
acima de 20%. Sendo assim o projeto tem como foco trabalhar aacima de 20%. Sendo assim o projeto tem como foco trabalhar a
redução de 50% da evasão, de 20 para 10% O presente Projetoredução de 50% da evasão, de 20 para 10% O presente Projeto
tem a função de identificar com rapidez alunos com problemas detem a função de identificar com rapidez alunos com problemas de
aprendizagem, para que tenhamos tempo suficiente de recuperá-aprendizagem, para que tenhamos tempo suficiente de recuperá-
los. Realizando-o através de algumas ações, resolvendolos. Realizando-o através de algumas ações, resolvendo
problemas de defasagens, evitando assim a falta de interesse eproblemas de defasagens, evitando assim a falta de interesse e
uma futura evasão escolaruma futura evasão escolar

DenominaçãoDenominação Parceria da ETEC de São José do Rio PardoParceria da ETEC de São José do Rio Pardo
com a Universidade Paulista UNIP- Campuscom a Universidade Paulista UNIP- Campus
de São José do Rio Pardode São José do Rio Pardo

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO AUGUSTO MISSURAFABIO AUGUSTO MISSURA

InícioInício 2019-02-08 02:00:002019-02-08 02:00:00
FimFim 2023-12-08 02:00:002023-12-08 02:00:00
DescriçãoDescrição
 Etec de São José do Rio Pardo estabeleceu uma parceria com o Etec de São José do Rio Pardo estabeleceu uma parceria com o
curso de Psicologia da UNIP campus de São José do Rio Pardo,curso de Psicologia da UNIP campus de São José do Rio Pardo,
onde os professores do curso de psicologia darão assistênciaonde os professores do curso de psicologia darão assistência
psicológica aos alunos da Etecpsicológica aos alunos da Etec

DenominaçãoDenominação SER - Sou Empreendedor ResponsávelSER - Sou Empreendedor Responsável
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDALIGIA GARCIA RIBEIRO DE ARRUDA

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-07-07 00:00:002020-07-07 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto abordará a criação e desenvolvimento de umO presente projeto abordará a criação e desenvolvimento de um
produto, serviço ou empresa, visando colocar em prática a teoriaproduto, serviço ou empresa, visando colocar em prática a teoria
estudada em sala de aula, trazendo um significado maior para osestudada em sala de aula, trazendo um significado maior para os
estudantes. Sua elaboração e execução justifica-se pelo fato deestudantes. Sua elaboração e execução justifica-se pelo fato de
colocar os alunos na prática das atividades administrativas decolocar os alunos na prática das atividades administrativas de
uma empresa, e também no despertar do espírito empreendedoruma empresa, e também no despertar do espírito empreendedor
dos estudantes. Para tanto ele envolverá todos os componentesdos estudantes. Para tanto ele envolverá todos os componentes
do 2° módulo do curso de administração da classedo 2° módulo do curso de administração da classe
descentralizada de São Sebastião da Grama, desde o estudo dasdescentralizada de São Sebastião da Grama, desde o estudo das
oportunidades de mercado até a apresentação do resultado final.oportunidades de mercado até a apresentação do resultado final.
O processo se dará por meio do trabalho em grupo, envolvendoO processo se dará por meio do trabalho em grupo, envolvendo
investigação de mercado, criatividade e planejamento. Dessainvestigação de mercado, criatividade e planejamento. Dessa
forma, espera-se que o resultado contribua para o sucesso noforma, espera-se que o resultado contribua para o sucesso no
mercado de trabalho ou no ramo empresarial dos envolvidos.mercado de trabalho ou no ramo empresarial dos envolvidos.

DenominaçãoDenominação Projeto da Coordenação - "Atitude SócioProjeto da Coordenação - "Atitude Sócio
Emocional 2020" - Curso Técnico emEmocional 2020" - Curso Técnico em
AdministraçãoAdministração

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIVINO LOZETTI RISSODIVINO LOZETTI RISSO
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InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Observar o cenário se é favorável ou desfavorável, e que aObservar o cenário se é favorável ou desfavorável, e que a
resolução, depende de medidas de, algumas atitudes que oresolução, depende de medidas de, algumas atitudes que o
gestor escolar poderá contribuir / melhorar essa situaçãogestor escolar poderá contribuir / melhorar essa situação
contando com o trabalho amplo, dinâmico com o sinergético doscontando com o trabalho amplo, dinâmico com o sinergético dos
docentes e discentes. No entanto, antes de conhecer, é precisodocentes e discentes. No entanto, antes de conhecer, é preciso
entender com detalhes os fatores que ocasionam a falta dosentender com detalhes os fatores que ocasionam a falta dos
comportamentos sócios emocionais e nos quesitos que sãocomportamentos sócios emocionais e nos quesitos que são
positivos, incrementá-los.positivos, incrementá-los.

DenominaçãoDenominação Atualizar-se: o sucesso nos vestibulares.Atualizar-se: o sucesso nos vestibulares.
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIEGO FIGUEIREDODIEGO FIGUEIREDO

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto destinado a atualizar os alunos, em aulas extras e debatesProjeto destinado a atualizar os alunos, em aulas extras e debates
ministrados pelos professores em interdisciplinaridade com asministrados pelos professores em interdisciplinaridade com as
demais áreas do conhecimento, quanto a assuntos em voga edemais áreas do conhecimento, quanto a assuntos em voga e
discutidos na sociedade, a nível nacional e internacional, paradiscutidos na sociedade, a nível nacional e internacional, para
maior repertório e capacidade de argumentação frente à redaçãomaior repertório e capacidade de argumentação frente à redação
do ENEM e outros vestibulares, visando aprimorar a competênciado ENEM e outros vestibulares, visando aprimorar a competência
argumentativa e elaboração de textos de modo geral.argumentativa e elaboração de textos de modo geral.

DenominaçãoDenominação “ Drogas: Legal é Prevenir!”“ Drogas: Legal é Prevenir!”
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CECILIA BALBAO FILIPPI LEALCECILIA BALBAO FILIPPI LEAL

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
O consumo de bebida alcoólica entre os jovens começa cada vezO consumo de bebida alcoólica entre os jovens começa cada vez
mais cedo e em quantidades maiores. O jovem alcoolizado semais cedo e em quantidades maiores. O jovem alcoolizado se
expõe mais a situações como fazer sexo sem proteção, seexpõe mais a situações como fazer sexo sem proteção, se
envolver em brigas por motivos banais e acidentes no trânsito.envolver em brigas por motivos banais e acidentes no trânsito.
Este problema está presente em todas as classes sociais. Sabe-seEste problema está presente em todas as classes sociais. Sabe-se
que o álcool é a porta de entrada para as demais drogas. Asque o álcool é a porta de entrada para as demais drogas. As
drogas são responsáveis pelo aumento do número de acidentes edrogas são responsáveis pelo aumento do número de acidentes e
atos de violência, muitos deles fatais, a que se expõem osatos de violência, muitos deles fatais, a que se expõem os
usuários. O fácil acesso, a curiosidade, a necessidade deusuários. O fácil acesso, a curiosidade, a necessidade de
aceitação no grupo de amigos, a rebeldia, a fuga de situaçõesaceitação no grupo de amigos, a rebeldia, a fuga de situações
estressantes e muitas vezes repressoras, a busca pelaestressantes e muitas vezes repressoras, a busca pela
independência e a necessidade de se fazer ouvir, fazem com queindependência e a necessidade de se fazer ouvir, fazem com que
muitos jovens no mundo já tenham experimentado drogas,muitos jovens no mundo já tenham experimentado drogas,
geralmente na forma de álcool ou maconha. O que no iníciogeralmente na forma de álcool ou maconha. O que no início
parece legal, divertido, ousado e desafiador, torna-se o maiorparece legal, divertido, ousado e desafiador, torna-se o maior
problema da sua vida, prejudicando as suas amizades, a suaproblema da sua vida, prejudicando as suas amizades, a sua
família, o seu futuro. É mais fácil resistir às pressões para usarfamília, o seu futuro. É mais fácil resistir às pressões para usar
drogas do que interromper o seu uso. A sociedade está diante dedrogas do que interromper o seu uso. A sociedade está diante de
um problema que precisa ser debatido e precisa de uma solução.um problema que precisa ser debatido e precisa de uma solução.
O desespero para aplacar a necessidade premente da droga podeO desespero para aplacar a necessidade premente da droga pode
levar a atitudes irracionais, pois as drogas podem provocar umlevar a atitudes irracionais, pois as drogas podem provocar um
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prazer tão intenso e fugaz e a dependência deste êxtase podeprazer tão intenso e fugaz e a dependência deste êxtase pode
levar um adolescente a roubar, matar ou então a vender o corpolevar um adolescente a roubar, matar ou então a vender o corpo
a qualquer preço. O que importa, no momento da angústia daa qualquer preço. O que importa, no momento da angústia da
abstinência, na maioria das vezes, é conseguir ao menos oabstinência, na maioria das vezes, é conseguir ao menos o
dinheiro para a droga. O número de usuários adolescentes vemdinheiro para a droga. O número de usuários adolescentes vem
crescendo vertiginosamente. É grande o número deles que hojecrescendo vertiginosamente. É grande o número deles que hoje
acabam com a própria vida no mundo das drogas, em umaacabam com a própria vida no mundo das drogas, em uma
“overdose”, atrás das grades, ou assassinados no mundo do“overdose”, atrás das grades, ou assassinados no mundo do
narcotráfico. A descriminalização das drogas não resolve osnarcotráfico. A descriminalização das drogas não resolve os
muitos problemas que estas geram. A verdadeira cura é amuitos problemas que estas geram. A verdadeira cura é a
prevenção. O atual liberalismo em torno do consumo da drogaprevenção. O atual liberalismo em torno do consumo da droga
está em descompasso com as pesquisas médicas mais recentes.está em descompasso com as pesquisas médicas mais recentes.
As sequelas cerebrais são duradouras, sobretudo quando o uso seAs sequelas cerebrais são duradouras, sobretudo quando o uso se
dá na adolescência. Se o usuário crônico de droga acha que estádá na adolescência. Se o usuário crônico de droga acha que está
bem, a ciência mostra que ele poderia estar muito melhor sembem, a ciência mostra que ele poderia estar muito melhor sem
ela, privando-o de atingir todo o potencial de sua capacidade.ela, privando-o de atingir todo o potencial de sua capacidade.
Quanto mais precoce for o consumo, maior é o risco deQuanto mais precoce for o consumo, maior é o risco de
comprometimento cerebral. Por isso, é necessário que as escolascomprometimento cerebral. Por isso, é necessário que as escolas
trabalhem a questão da informação e prevenção das drogastrabalhem a questão da informação e prevenção das drogas
lícitas e ilícitas.lícitas e ilícitas.

DenominaçãoDenominação Desenvolvimento de Projetos Mobile comDesenvolvimento de Projetos Mobile com
Microsoft Xamarin Forms (Projeto SIPEP –Microsoft Xamarin Forms (Projeto SIPEP –
1089)1089)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

NIDIA MARA MELCHIADES CASTELLINIDIA MARA MELCHIADES CASTELLI
FERNANDESFERNANDES

InícioInício 2020-08-18 00:00:002020-08-18 00:00:00
FimFim 2020-09-30 00:00:002020-09-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
A demanda do mercado para desenvolvimento de aplicativosA demanda do mercado para desenvolvimento de aplicativos
mobile vem crescendo a cada dia, e as tecnologias e ferramentasmobile vem crescendo a cada dia, e as tecnologias e ferramentas
para atender a produção destes softwares, precisa de constantepara atender a produção destes softwares, precisa de constante
atualização dos profissionais de TI. A Microsoft possui umaatualização dos profissionais de TI. A Microsoft possui uma
plataforma para desenvolvimento de aplicativos chamadaplataforma para desenvolvimento de aplicativos chamada
Xamarin Forms, na qual os recursos de softwares disponibilizadosXamarin Forms, na qual os recursos de softwares disponibilizados
pela parceria com o Centro Paula Souza, contempla este pacotepela parceria com o Centro Paula Souza, contempla este pacote
de software, atendendo aos professores e alunos da instituição.de software, atendendo aos professores e alunos da instituição.
Este projeto está vinculado ao Projeto SIPEP 1089 (AtividadesEste projeto está vinculado ao Projeto SIPEP 1089 (Atividades
Complementares) - Desenvolvimento de Projetos Mobile comComplementares) - Desenvolvimento de Projetos Mobile com
Microsoft Xamarin FormsMicrosoft Xamarin Forms

DenominaçãoDenominação METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DAMETODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA
AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAISAVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS
(HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NA(HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NA
ESCOLA COM OS ALUNOS DO 2? MODULO DOESCOLA COM OS ALUNOS DO 2? MODULO DO
CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIO CESAR CAPAJULIO CESAR CAPA

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-07-06 00:00:002020-07-06 00:00:00
DescriçãoDescrição
Os alunos deverão iniciar a verificação e inspeção de atividades eOs alunos deverão iniciar a verificação e inspeção de atividades e
operações insalubres onde constaram o reconhecimento dosoperações insalubres onde constaram o reconhecimento dos
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riscos ambientais, estabelecendo a obrigatoriedade de elaboraçãoriscos ambientais, estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração
e implantação, aproveitando os conhecimentos adquiridos a longoe implantação, aproveitando os conhecimentos adquiridos a longo
das aulas práticas, com equipamentos medição do laboratório dedas aulas práticas, com equipamentos medição do laboratório de
segurança visando atender à Portaria n.º 3.214 de 08 de junho desegurança visando atender à Portaria n.º 3.214 de 08 de junho de
1978 em sua Norma Regulamentadora (NR-15), redação dada1978 em sua Norma Regulamentadora (NR-15), redação dada
pela Legislação em higiene ocupacional. Norma Regulamentadorapela Legislação em higiene ocupacional. Norma Regulamentadora
Nº 15 Normas de Higiene Ocupacional – NHO, ACGIH, NIOSH,Nº 15 Normas de Higiene Ocupacional – NHO, ACGIH, NIOSH,
OSHA, na qual se estabelece as diretrizes básicas para suaOSHA, na qual se estabelece as diretrizes básicas para sua
elaboração, implantação e avaliação. Motivando os alunos aoelaboração, implantação e avaliação. Motivando os alunos ao
conhecimento teórico e prático das ações necessárias para oconhecimento teórico e prático das ações necessárias para o
resultado do cumprimento das normas e avaliações.resultado do cumprimento das normas e avaliações.
Competências Socioemocionais contribuir para alcance deCompetências Socioemocionais contribuir para alcance de
objetivos comuns, responder com empatia a emoções eobjetivos comuns, responder com empatia a emoções e
necessidades manifestadas por outras pessoas e evidenciarnecessidades manifestadas por outras pessoas e evidenciar
desinibição e desempenho para lidar com pessoas de cargosdesinibição e desempenho para lidar com pessoas de cargos
superiores.superiores.

DenominaçãoDenominação Biblioteca Ativa - 2020Biblioteca Ativa - 2020
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIVINO LOZETTI RISSODIVINO LOZETTI RISSO

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura,Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura,
como ato de prazer e requisito para emancipação social ecomo ato de prazer e requisito para emancipação social e
promoção da cidadania, com isto torna-se indispensável na escolapromoção da cidadania, com isto torna-se indispensável na escola
o contato do aluno com todo o tipo de material escrito. A partiro contato do aluno com todo o tipo de material escrito. A partir
desse ambiente alfabetizador, os alunos irão percebendo asdesse ambiente alfabetizador, os alunos irão percebendo as
funções sociais da leitura e da escrita e se apropriando destefunções sociais da leitura e da escrita e se apropriando deste
mundo que antes lhes era indiferente e sem significado. Destamundo que antes lhes era indiferente e sem significado. Desta
forma a biblioteca torna-se a melhor parceira do professor, poisforma a biblioteca torna-se a melhor parceira do professor, pois
proporciona uma variedade de materiais para manipulação eproporciona uma variedade de materiais para manipulação e
exploração, bem como para efeito visual então a biblioteca passaexploração, bem como para efeito visual então a biblioteca passa
oferecer um trabalho específico com a literatura, ampliandooferecer um trabalho específico com a literatura, ampliando
conhecimentos e desenvoltura da linguagem tanto escrita quantoconhecimentos e desenvoltura da linguagem tanto escrita quanto
oral.oral.

DenominaçãoDenominação FoldableFoldable
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CATARINA ROBERTA ROSSETICATARINA ROBERTA ROSSETI

InícioInício 2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Foldable é uma palavra inglesa que significa “dobrável”. É umFoldable é uma palavra inglesa que significa “dobrável”. É um
organizador 3D amplamente utilizado em escolas americanas,organizador 3D amplamente utilizado em escolas americanas,
que faz com que o aluno desenvolva múltiplas inteligências. Oque faz com que o aluno desenvolva múltiplas inteligências. O
foldable pode ser utilizado em qualquer disciplina e dáfoldable pode ser utilizado em qualquer disciplina e dá
oportunidade ao aluno de exercitar e rever conteúdo, auxiliandooportunidade ao aluno de exercitar e rever conteúdo, auxiliando
na recuperação continua e promovendo sua autonomia nona recuperação continua e promovendo sua autonomia no
processo de aprendizagem. Sua confecção também cria umprocesso de aprendizagem. Sua confecção também cria um
momento lúdico que proporciona um ambiente de aprendizagemmomento lúdico que proporciona um ambiente de aprendizagem
ativo, agradável e descontraído. Essa ferramenta tambémativo, agradável e descontraído. Essa ferramenta também
possibilita o desenvolvimento da empatia e da cooperação, ao serpossibilita o desenvolvimento da empatia e da cooperação, ao ser
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elaborado em equipe.elaborado em equipe.
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