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Plano Plurianual de Gestão 2015 
Etec Astor de Mattos Carvalho

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

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilida
de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores

Município: Cabrália Paulista
INTRODUÇÃO
Nome:

ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

Email:

agroast.blv@terra.com.br

Telefone:

(14) 32851147

Endereço:

Bairro Restinga, s/n.º Zona Rural CEP 17480000

Homepage:

http://www.etecabralia.com.br

O plano plurianual 2015/2019 foi pensado e articulado com a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar.Iniciamente no dia 14 fevereiro foi realizada reunião c
foram analisados indicadores de desempenho como o quadro final pedagógico de todas habilitações no ano de 2014, dados do Observatório Escolar 2013 e 2014, dados do SAI, pontos for
objetivos e metas . Na reuniões plenária de realizada no dia 14 de março, traçamos novos objetivos e as metas da Etec para os próximos cinco anos e foram rediscutidos e analisados os in
GDAE e os resultados finais das habilitações oferecidas pela Etec e, definidas as prioridades para a consecução do projeto político pedagógico. Os indicadores de desempenho no ano de 2014
discutidas e debatidas tembém nas reuniões de planejamento. Na última reunião plenária com presença de representantes de toda comunidade escolar, onde definiuse as prioridades para o ano
o plano plurianual da Etec para o período de 20152019. A Comunidade Escolar entendeu que havia a necessidade de diminuir as prioridades tendo como objetivo principal, resultados mais pontu
comunidade escolar foi satisfatória e o projeto politico pedagógico aprovado por todos os presentes.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho foi criada pelo Decreto nº 51.094 de 16/12/1968, assinado pelo Governador Carvalho Pinto. A sua instalação ocorreu através da Resolução SE n° 31, publi
29/01/76, oferecendo a habilitação de Técnico em Agropecuária.

A Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho é a unidade de ensino 038 do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento, ocupa uma
no Bairro Restinga, há três km da cidade de Cabrália Paulista e ha 45 km da cidade de Bauru. Nos último dez anos, a Etec vem procurando diversificar os cursos oferecidos para poder acompanhar as mudanças e
produção e do trabalho, primando pela qualidade do ensino ofertado para atender às necessidades educacionais da comunidade local e regional e também, quando solicitada, de qualquer localidade do território

Atualmente, a Etec Astor de Mattos Carvalho conta com 562 alunos, de ambos os sexos, em regime de internato e externato, jovens da comunidade local e de outras cidades da região, distribuídos nos
Química, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Contabilidade, Técnico em Marketing, Técnico em Secretariado, Técnico em Agropecuária Int
Integrado ao Ensino Médio e no Ensino Médio e, também, na Sala Descentralizada das cidade de Iacanga e uma extensão na cidade de Bauru. A diversidade de alunos é muito grande, pois sua procedência é de d
Feitas pesquisas diretas para verificação do nível econômico dos alunos, verificase:
Grande parte dos alunos mostra dificuldades financeiras.
Boa parte não tem família organizada e são criados somente pelo pai ou pela mãe ou ainda pelos avós e tios.
A renda familiar está entre 1 e 4 salários mínimos.
O nível de escolaridade de parte dos pais é baixo, exceto alguns pais de alunos do Técnico Integrado ao Ensino médio que possuem Ensino Médio completo e/ou nível superior.
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Já os alunos externos procedem de várias cidades da região como Bauru, Piratininga, Lençóis, Arealva, Agudos, Iacanga, Agudos, Paulistânia, Duartina e Cabrália Paulista. Os alunos que cursam o
maioria procedentes da cidade de Cabrália Paulista e Duartina. Os alunos que cursam as habilitações técnicas do período noturno são procedentes das cidades de Cabrália Paulista, Duartina, Arealva, Iacanga e B

O Transporte Escolar dos alunos residentes em Cabrália Paulista e Duartina é feito pelas respectivas prefeituras municipais. Já os alunos oriundos das demais cidades utilizam de ônibus de linha. Destacase q
onde a Etec está inserida. A Escola está localizada na Zona Rural de Cabrália Paulista. O único acesso é pela Rodovia Lourenço Lozano, no seu km 4, onde foi construído um trevo recentemente.

A Cidade de Cabrália Paulista, onde situase a Etec, está inserida na região Administrativa de Bauru, que é composta de 39 municípios e ocupa 16.105Km2 ou 6,5% do total do território do estado. A agro
município de Cabrália Paulista, destacase as indústrias madeireiras especializadas em fabricação de urna funerárias e palhetes. Notase na área rural do município grandes florestas de eucaliptos. A canade
econômico do setor primário regional. O município de Bauru é centro de comercialização de animais (bovinos, eqüinos e suínos), refletindo o peso da atividade econômica regional. É expressiva também
frigoríficos em Lins (JBS), Bauru (Mondeli) e Lençóis Paulista (FRIGOL). A indústria regional é calcada em atividades de beneficiamento agrícola ou na produção de bens finais demandados pelo processo de u
consumo não duráveis vinculados principalmente a industriais de produtos alimentícios de origem agrícola e animal e de bebidas, líquidos alcoólicos (AMBEV na cidade Agudos) com destaque para gêne
sudeste da região concentra a maior parte das industriais, principalmente nos municípios de Bauru, Jaú, Pederneiras, Agudos e Lins.
No que tange a sua estrutura didático pedagógica, a escola detém tecnologia na área de industrialização agropecuária e está desenvolvendo projetos na área da agricultura familiar, agronegócio, bioene
associativismo
A Escola dispõe de:
·
Núcleos de Produção na Área de Agropecuária: Agricultura (olericultura, culturas anuais, produção de mudas). Zootecnia (bovino, ovino, suíno, avicultura, e cunicultura).
·
Indústrias Rurais (defumados e embutidos). Posto de Vendas: comercializa produtos oriundos dos núcleos de produção.
·
Cooperativaescola.
·
Biblioteca.
·
Laboratório de Multimeios com videoteca e datashow.
·
Centro de Treinamento.
·
Laboratórios de Informática.
·
Laboratório de Química
·
Laboratório de Microbiologia
·
Laboratório de Processamento Agroindustrial Integrado.
·
Anfiteatro.
·
Cozinha e refeitório.

Em julho de 2004, a escola apresentava uma realidade inadequada para a gestão de uma escola pública com a tarefa de preparar jovens para o mundo do trabalho. Encontravase, por exemplo, com a mai
pedagógica com a estrutura física comprometida; na mesma situação estava a área agrícola da escola. As rigorosas medidas tomadas pela Equipe Gestora naquele momento, permitiram que num período curto, h
do Centro Paula Souza realizar investimentos e melhorar a infraestrutura física e didáticopedagógica da nossa Etec, avanços que hoje fazem a diferença na realidade do nosso diaadia. Conseguimos concilia
aglutinar os desejos e expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos os segmentos da Etec na gestão de um projeto comum pensado e desenvolvido ao longo do tempo. As c
todos. A participação, o diálogo, a discussão coletiva e a autonomia foram práticas indispensáveis da gestão democráticoparticipativa. Esta postura, transparente e austera adotada na escola, refletiu positivam
recuperação e modernização da estrutura física, técnicocientífica e didáticopedagógica, conseguimos quase que dobrar o número de alunos, tanto no Ensino Médio quanto nos cursos técnicos. Dentre as con
Química e Microbiologia, atualização dos equipamentos dos laboratórios de informática e a reforma no Laboratório de Processamento Agroindustrial integrado. Também já está em funcionamento o Laboratório
no ano de 2013. Para o ano de 2015, estaremos finalizando a implantação do laboratório de Biodiesel, com recursos adquiridos junto a Instituição VITAE e Centro Paula Souza. (Projeto Mini Usina de Biodiesel

Todo este trabalho deixou a Etec “Astor de Mattos Carvalho” em condições de diversificar sua ação pedagógica e, desta forma, o melhorar o resultado da Escola nas provas de avaliação (ENEM e SAR
realizado pela comunidade escolar, objetivando alcançar um ensino público de excelência. Além destes resultados, vários alunos formados no nosso Ensino Médio, conseguiram entrar em importantes Universid

Como serão trabalhados os componentes curriculares obrigatórios não contemplados na matriz curricular do ensino médio (Filosofia e Sociolo

Na organização Curricular do Ensino Médio com início em 2013, as disciplinas de Filosofia e Sociologia já estão contempladas como componentes curriculares regulares no Ensino Médio

Língua Estrangeira Moderna (Espanhol)

O Componente curricular de Lingua Estrangeira Moderna (Espanhol) será desenvolvido como componente curricular regular. Na cidade de Cabália Paulista não há Centro de Línguas.

Projetos: Como a escola desenvolve os projetos e suas práticas de gestão escolar

Os projetos são definidos no início do ano letivo nas reuniões plenárias realizadas com todos os segmentos da comunidade escolar, onde inicialmente são discutidos os problemas
negativos do ano anterior. Após são estabelecidas prioridades, objetivos e metas para o ano que se desenvolve. Logo em seguida em cima dessas metas definidos os projetos que devem c
desenvolvidos de forma interdisciplinar com a prática voltada para o desenvolvimento do espírito coletivo e cooperativo dos estudantes. Em todos eles o foco principal é o pedagógico, onde o
projetos desenvolvem atividades de ensino orientadas por técnicas metodológicas atualizadas e comunicativas, visando a construção de saberes e competências no aluno para intervenções
transformação da sociedade contemporânea. Dentro dos projetos os alunos aprendem diversos métodos e procedimentos de pesquisa, no campo teórico e experimental, enxergando que pe
situação problema. No desenvolvimento das tarefas o aluno encontra sempre uma boa oportunidade para manifestar seus conhecimentos, experiências de aprendizagem acumuladas e liderança
buscar resolver problemas em torno da escola. São trabalhadas situações que buscam sempre a melhoria do espaço, o que motiva professores e alunos. Desenvolver os projetos é buscar o en
alunos através da construção de novas habilidades e competências, priorizando sempre o trabalho coletivo, num ideal de perseverança levando os alunos a pensar e agir em relação a valores e a

Procedimentos adotados para recuperação dos alunos com dificuldade de aprendizagem

Os alunos identificados através de avaliações que apresentarem dificuldades de aprendizagem terão a necessidade de uma ação por parte da escola para sanar as dificuldades diag
aprendizagem.
A escola deve garantir oportunidades de aprendizagem, através de atividades direcionadas a recuperação dos seus alunos.
Devese considerar durante o processo de recuperação os diferentes ritmos de aprendizagem, respeitando assim, as características e diversidades de aprendizagem de cada um.

Na Etec o sistema que será adotado é o de recuperação contínua, que está inserida no trabalho pedagógico realizado no diaadia da sala de aula, constituída através de intervenções
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno.

No desenvolvimento das atividades de recuperação será desenvolvido, também, o Projeto Monitoria, que irá auxiliar a diminuir as dificuldades dos alunos na área de ciências exatas (Físic
longo dos anos, o grande entrave na aprendizagem dos estudantes da Etec. Este projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo, auxiliando tanto o ensino médio como o técnico. As aç
desempenho nas disciplinas em tela, que trabalharão como monitores das atividades desenvolvidas pelos professores. O aluno com dificuldades irá permanecer no Projeto Monitoria e no processo
para superar suas dificuldades.
Ao professor caberá identificar as dificuldades dos alunos, definição de conteúdos e procedimentos de avaliação.

Sistemas para Avaliação das Competências

A avaliação das competências será cumulativa, prevalecendo os valores qualitativos
comportamento e atitudes durante todo o processo de ensino e aprendizagem
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Integração das Atividades Produtivas a Proposta Pedagógica

Com a finalidade de otimizar os recursos da Etec e integrar a as atividades agrícolas com a proposta pedagógica da escola, aumentando eficiência dos projetos agropecuários, é proposto o
agroindustriais de modo a auxiliar na planificação das atividades pedagógicas, no diferentes projetos desenvolvidos na Etec. Estes projetos estão estruturados, ou mesmo reestruturados, de
como buscar uma racionalização dos recursos humanos e financeiros das Etec.Outro fator importante é que com este planejamento haverá um incremento na possibilidade de realização de aula
importante é que com a implantação de novos projetos Agropecuários e Agroindustriais, será possível introduzir uma ampliação no processo de ensino, de forma a expandir a formação dos fu
egressos da Etec Astor de Mattos Carvalho.
Relevância da Cooperativa Escola Como Instrumento Metodológico

A Coopertiva Escola funciona como um elemento canalizador de todas as práticas educativas na execução dos projetos Agropecuários e Agroindustriais essenciais ao processo
CooperativaEscola são : Estimular na Etec um trabalho articulado entre alunos, professores e funcionários, onde todos tenham clareza da situação da escola, dos seus problemas e do contexto
alunos pelos Projetos Agropecuários, da sua elaboração até o suprimento da Escola e a comercialização dos excedentes de produção; Integrar a escola com a comunidade rural através da pres
sócioculturais; Garantir maior flexibilidade administrativa da unidade escolar através do gerenciamento, pela CooperativaEscola, dos recursos físicos e materiais, da produção e da comercializaç
universidades, instituições de pesquisa, serviços de extensão rural e iniciativa privada; Educar os alunos dentro dos princípios do cooperativismo e servir como instrumento operacional dos proce
das atividades produtivas; Realizar a comercialização dos produtos agropecuários decorrentes do processo de ensino e aprendizagem, bem como a prestação de outros serviços da conveniência
TCC Trabalho de Conclusão de Curso

É apresentado ao aluno do Ensino Técnico e Ensino Técnico Integrado pelo professor responsável em cada habilitação o que é o TCC, sua importância e como ele deve ser desenvolvido e apre
o TCC,um documento com os termos de TCC e a todos é mostrado em slides um modelo pronto de TCC ja´desenvolvido na escola em anos anteriores.Durante todo desenvolvimento do TCC as a
registradas num diário de bordo.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
Ensino Técnico e ETIM

REGULAMENTO GERAL

CAPÍTULO I – Conceituação e Objetivos

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constituise numa atividade acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida med
cuja exigência é requisito essencial e obrigatório para obtenção do diploma de técnico.

§1º  Entendese por atividades acadêmicas aquelas que articulam e interrelacionam os componentes curriculares com as experiências cotidianas, dentro e fora da escola, possibilitando o apri
aluno relacionadas à atividade profissional a que se refere.
§2º  A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as habilitações e deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com referencial teórico adequado

§3º  Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação Profissional definirá, por meio de regulamento específico, os produtos que poderão compor o TCC, quais seja
1) Protótipo com Manual Técnico;
2) Maquete com Memorial Descritivo;
3) Outros.
§4º  Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em equipe.

§5º  O processo de elaboração do TCC terá inicio no 2º módulo, devendo ser concluído no final do 3º módulo. Para os cursos com 4 módulos, o TCC terá início no 3º módulo, devendo ser conclu
Art. 2º  São objetivos do TCC:
I. Contextualizar os currículos;
II. Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho;
III. Promover a interação da teoria e da prática do trabalho e da educação;

IV. Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos, na própria escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desempenho dos alu
no Plano de curso;

V. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do desenvolvimento de projetos, promovendo a integração com o mundo do trabalho e o convívio sócioprofissional;
VI. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho;
VII. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico;
VIII. Possibilitar o aprimoramento de competências e habilidades do aluno, que lhe facultem o ingresso na atividade profissional relacionada à habilitação.

CAPÍTULO II – Da Regulamentação

Art. 3º  Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento próprio da U.E., aprovado pelo Conselho de Escola, atendidas as disposições da Unidade de Ensino Médio e Técnico
§1º  o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da U.E. deverá fazer parte do Projeto Político Pedagógico da escola e definir basicamente:
I. Modalidades de trabalhos e objetivos;
II. Normas para desenvolvimento do TCC;
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III. Normas para definição do cronograma de apresentação dos trabalhos, prazos para entrega dos trabalhos e para divulgação da composição das Bancas de Validação e outros;
IV. Critérios de avaliação;
V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos trabalhos.

CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática
Art. 4º  O Coordenador Pedagógico será responsável pela qualificação da ação do coletivo da escola, vinculando e articulando o trabalho ao Projeto Político pedagógico.
§1º  Compete ao Coordenador Pedagógico:

I. Articularse com a Direção da U.E., Coordenadores de Área e responsáveis pelos departamentos envolvidos para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos;
II. Convocar, sempre que necessário, os docentes e os Coordenadores de Área para discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;
III. Acompanhar o processo de constituição da Banca de Validação e de definição do cronograma de apresentação dos trabalhos a cada período letivo.
Art. 5º  O Coordenador de Área será responsável pela operacionalização e permanente avaliação das atividades docentes.
§1º  Compete ao Coordenador de Área:
Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto com os professores da habilitação;
I. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regulamentações específicas complementares do TCC da Habilitação Profissional;
II. Promover parcerias com empresas e instituições da área profissional para o enriquecimento tecnológico dos trabalhos dos alunos.

CAPÍTULO IV – Da Orientação

Art. 6º  A orientação dos trabalhos, entendida como processo de acompanhamento didáticopedagógico, será responsabilidade dos professores com aulas atribuídas nos componentes curricula
integrada aos demais componentes curriculares da habilitação.
§1º  Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como principais atribuições:
I. Definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Unidade de Ensino Médio e Técnico;

II. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se refere à problematização, delimitação do tema, construção de referenciais teóricos, fontes de pesquisa, crono
tec.;
III. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação;
IV. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma estabelecido;
V. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final);
VI. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de sua turma para composição do prontuário;

VII. Encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Validação (opcional). Caso seja feita opção pela Banca de Validação, caberá, ainda, aos docentes dos Componentes Curriculares do T
a. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o cronograma de apresentação de trabalhos;
b. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação de alunos, respectivos temas dos trabalhos e composição da Banca de Validação;
c. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma;
d. Elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pareceres emitidos sobre cada trabalho, devidamente assinada por todos os integrantes, para composição do prontuário do aluno.

CAPÍTULO V – Da Avaliação
Art. 7º  A avaliação do TCC envolve a apreciação:
I. do desenvolvimento do TCC;
II. do trabalho escrito;
III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o caso.

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação
Art. 8º  A Banca de Validação não é obrigatória. A equipe escolar poderá decidir pela submissão ou não dos trabalhos à Banca de Validação.
Art. 9º  Caso a equipe escolar opte pela realização da Banca de Validação, esta terá como composição básica o Professor Responsável pelo Componente Curricular Desenvolvimento do TCC,
da U.E.
§1º  Os critérios para composição da Banca de Validação dos trabalhos serão definidos no regulamento específico de cada Habilitação Profissional.
§2º  A critério da Coordenação de Área, poderá, ainda, integrar a Banca de Validação docente de outra instituição de ensino ou profissional do setor produtivo considerado autoridade na temática
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Art. 10º  Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da U.E.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATOS LEGAIS

CARACTERIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA UE.

1. Identificação:
Nome: ETEC “ASTOR DE MATTOS CARVALHO”
Endereço: Bairro Restinga, S/Nº  Zona Rural  CEP. 17480000
Código: 038  Cabrália Paulista  SP
Telefone: (14) 32851147 ou (14) 32851210  Fax: (14) 32851210
Email: agroast.blv@terra.com.br

2. Ato de criação e instalação: Decreto n.º 51.094 de 16/12/68 e Resolução SE. N.º 31, D.O.E. 29/01/76.

3. Modalidade de Ensino (cursos que oferece): Ensino Médio, Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Informática Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico e
Técnico em Química

4. A escola tem um total de 14 turmas em funcionamento, assim distribuídas: 01 turmas de Ensino Médio (uma 3ª série) no período da manhã; 03 turmas do curso Informática Integrado ao Ensino
03 turmas do curso de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (1º, 2ª e 3ª séries) no período Integral; 01 turmas do curso de Técnico em Agropecuária (3º ciclo) no período da tarde; 01 turmas do
período noturno; 01 turma do curso de Técnico em Açúcar e Álcool (4º ciclo) no período noturno e 02 turmas do Curso de Técnico em Química (1º e 3º ciclos) no período noturno.

5. Temos classes em extensão funcionando na EE. Prof. Christino Cabral da cidade de Bauru, Convênio Centro Paula Souza e Secretaria da Educação com as seguintes turmas: 03 turmas do c
ciclos) no período noturno; 01 turmas do curso de Técnico em Finanças (3º ciclo); 01 turma do curso de Técnico em Marketing (3º ciclo) no período noturno; 01 turmas do curso de Técnico em
turma do curso de Técnico em Secretariado (3º ciclo) no período noturno e 01 turma do curso de Técnico em Recursos Humanos (1º ciclo) no período noturno

6. Temos uma Sala Descentralizada na cidade de Iacanga com 01 turma do curso de Técnico em Açúcar e Álcool (2º ciclo) no período noturno.
ENSINO MÉDIO

Autorização:  Parecer CEE № 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; página 13; Indicação CEE № 09/2000 De acordo com: Lei Federal № 9394/96, Artigo 26 e Resolução CNE/C

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 138, de 04/10/2012, publicada no DOE de 05/10/2012, Se

Perfil do Técnico: O Técnico em Informática é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Proje
e de aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.
MERCADO DE TRABALHO: indústrias em geral, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 195, de 04/10/2013, publicada no DOE de 08/10/2013, Se

Perfil do Técnico: O Técnico em Agropecuária é o profissional que planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindurtrial. Realiza medição, demarcação e levantamento topográficos rurais. Atua em
rural e pesquisa.
MERCADO DE TRABALHO: propriedades rurais, empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica, extensão rural, e parques e reservas naturais.

TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL  INÍCIO 2º SEM/2013

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 18, de 07/01/2009, publicada no DOE de 21/01/2009, Seç
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Perfil do Técnico: O Técnico em Açúcar e Álcool é o profissional que atua como elemento de ligação entre o engenheiro químico ou químico de nível superior e os operadores de produç
implantação e controle de qualidade, aplicando as normas de produtos e de subprodutos e das análises e controle de qualidade, aplicando as normas internacionais e nacionais sobre higiene e seg
MERCADO DE TRABALHO: laboratórios de pesquisa, usinas de açúcar e álcool e destilarias de álcool.

TÉCNICO EM QUÍMICA  INÍCIO 1º SEM/2015

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 127, 03/10/2012, publicada no DOE de 04/10/2012, Seção

Perfil do Técnico: O Técnico em Açúcar e Álcool é o profissional que atua como elemento de ligação entre o engenheiro químico ou químico de nível superior e os operadores de produç
implantação e controle de qualidade, aplicando as normas de produtos e de subprodutos e das análises e controle de qualidade, aplicando as normas internacionais e nacionais sobre higiene e seg
MERCADO DE TRABALHO: laboratórios de pesquisa, usinas de açúcar e álcool e destilarias de álcool.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  INÍCIO 1º SEM/2015

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 177, de 26/09/2013, publicada no DOE de 27/09/2013, Seçã

Perfil do Técnico: O Técnico em Contabilidade é o profissional que realiza atividades inerentes à contabilidade em empresas, em órgãos governamentais ou em outras instituições públicas e
empresa, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede à consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua conta
pessoal e realiza controle patrimonial.
Mercado de trabalho: áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, empresas em geral de pequeno e médio portes.

TÉCNICO EM FINANÇAS  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 133, de 04/10/2012, publicada no DOE de 05/10/2012, Se

Perfil do Técnico: O técnico em Finanças é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nos setores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento empresari
diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância para análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentos financeiros, ordens de paga
Coleta e organiza informações para elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial.
Mercado de trabalho: Bancos e instituições financeiras; instituições públicas, privadas e do terceiro setor; empresas de consultoria; trabalho autônomo.

TÉCNICO EM MARKETING  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 133, 04/10/2012, publicada no DOE de 05/10/2012, Seção

Perfil do Técnico: O Técnico em Marketing é o profissional que aplica estratégias para planejamento de Marketing e Vendas; controla estoques, aplica conceitos mercadológicos, coleta e org
comercialização; desenha modelos de banco de dados; interpreta a legislação que regula as atividades da área. Utiliza técnicas de vendas, de atração de clientes e de atendimento pessoal, bem
Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comércio e empresas de consultoria e de forma autônoma.

TÉCNICO EM SECRETARIADO  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 09, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, Seç

Perfil do Técnico: O Técnico em Secretariado é o profissional que assessora as funções de chefia, executando os serviços rotineiros de escritório. Faz atendimento a clientes, negocia
informações. Administra relacionamentos e conflitos internos e externos. Como gestor de processos, atua na confecção de produtos e na estruturação de portfolio, na elaboração de
administrativos, na composição de planilhas orçamentárias e em demais serviços específicos da empresa em que trabalha.
Mercado de trabalho: empresas comerciais, industriais e bancárias, escritórios de profissionais liberais, empresas e órgãos públicos.

TÉCNICO EM MARKETING  INÍCIO 1º SEM/2014

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 133,04/10/2012, publicada no DOE de 05/10/2012, Seção

Perfil do Técnico: O Técnico em Marketing é o profissional que aplica estratégias para planejamento de Marketing e Vendas; controla estoques, aplica conceitos mercadológicos, coleta e org
comercialização; desenha modelos de banco de dados; interpreta a legislação que regula as atividades da área. Utiliza técnicas de vendas, de atração de clientes e de atendimento pessoal, bem
Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comércio e empresas de consultoria e de forma autônoma.

TÉCNICO EM RECRUSOS HUMANOS  INÍCIO 1º SEM/2015

Lei Federal Nº 9394/96  Decreto Federal Nº 5154/04 Resolução CNE/CEB Nº 04/99 – Atualizada pela Resolução CNE/CEB 01/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CN
79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008  Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 168, de 07/05/2013, publicada no DOE de 09/05/2013, Se

Perfil do Técnico: O Técnico Em Recursos Humanos é o profissional que detém aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução da
Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais. Comprometese com o desenvolvim
de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleçã
sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individu
processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos.

Mercado de trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como autônomos e consultores.
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HISTÓRICO DA ESCOLA

HISTÓRICO DA ETEC

A Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho foi criada pelo Decreto nº 51.094 de 16/12/1968, assinado pelo Governador Carvalho Pinto. A sua instalação ocorreu através da Resolução S
de São Paulo de 29/01/76, oferecendo a habilitação de Técnico em Agropecuária.

A Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho é a unidade de ensino 038 do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolviment
e está localizada no Bairro Restinga, a três km da cidade de Cabrália Paulista e a 45 km da cidade de Bauru. Nos últimos dez anos, a Etec vem procurando diversificar os cursos oferec
transformação que estão ocorrendo no mundo da produção e do trabalho, primando pela qualidade do ensino ofertado para atender às necessidades educacionais da comunidade local e regio
localidade do território nacional.

No inicio do ano de 2011, finalizamos a construção de uma Mini Destilaria de Álcool (Projeto MicroDestilaria de Álcool: do Plantio da CanadeAçúcar à Produção do Etanol, uma Alte
Destilaria está sendo usado como laboratório para os alunos dos cursos do Ensino Médio, Técnico em Agropecuária e Açúcar e Álcool. Para isso, firmamos parceria com empresas diretamente li
Agreste, da cidade de Espírito Santo do Turvo, que oferece estágio aos alunos da escola; a empresa Rioseg Labor da cidade de São José do Rio Preto que nos fornecem mais de 70% dos
Gracifer que são produtores de cana de açúcar.

Diante de tudo isso, a Etec entendeu que o ensino de qualidade deve estar alicerçado em pesquisas. Desta forma, concretizamos o Centro Experimental de Bionergia, respeitável parceria
Embrapa. O projeto que está desenvolvendo estudos sobre a geração de energia via biodigestor, será utilizado como portifólio na elaboração de outros projetos dentro da Rede Nacional de Bio
encontrase em fase de manutenção, em virtude do rompimento da manta protetora onde são armazenados os degetos.

Outro projeto de destaque é a parceria da Etec com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que é uma pesquisa nacional e internacional sobre o aquecimento globa
funcionamento na Etec e faz parte do Sistema de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais (SISMADEN), projeto desenvolvido pelo INPE, integrado a plataforma do Painel Intergovername
para acompanhar as causas e os efeitos do aquecimento global no Brasil e no mundo. O CIADEN (Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais ) da Etec é o primeiro instalado no país. Com
tecnologia derivada do Programa Espacial Brasileiropelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), estamos ampliando os benefícios sociais do programa espacial para a sociedade brasileira,
novos serviços que se orientam, desde seu início, em torno da inovação tecnológica e científica como instrumento, da operação em rede como modelo e do benefício social direto como result
Etec “Astor de Mattos Carvalho” terão uma oportunidade única e histórica de participar de pesquisas de última geração desenvolvidas pela Embrapa e INPE, ampliando ainda mais sua formação t

Todas estas conquistas levaram a Etec “Astor de Mattos Carvalho” a diversificar sua ação pedagógica e, desta forma, conseguir chegar ao segundo lugar no ENEM 2010, entre as escolas
Diretoria de Ensino Região de Bauru. O resultado alcançado é reflexo do trabalho realizado pela comunidade escolar, objetivando alcançar um ensino público de excelência. Além destes res
formados no nosso Ensino Médio, conseguiram entrar em importantes Universidades Públicas do Estado de São Paulo e do País.

Atualmente, a Etec Astor de Mattos Carvalho conta com 562 alunos, de ambos os sexos, em regime de internato e externato, jovens da comunidade local e de outras cidades da re
Agropecuária, Técnico em Química, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Contabilidade, Técnico em Marketing, Técnic
Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e no Ensino Médio e, também, na Sala Descentralizada das cidade de Iacanga e uma extensão na cidade de Bauru
sua procedência é de diferentes comunidades e regiões. A escola detém tecnologia na área de industrialização agropecuária e está desenvolvendo projetos na área da agricultura familiar, agron
cooperativismo e associativismo. A Escola dispõe de: Núcleos de Produção na Área de Agropecuária: Agricultura (olericultura, culturas anuais, produção de mudas); Zootecnia (bovino, ovino, suí
(defumados, embutidos e panificação); Posto de Vendas: comercializa produtos oriundos dos núcleos de produção; Cooperativaescola; Biblioteca; Laboratório de Multimeios com videoteca e d
de Informática; Laboratório de Processamento Agroindustrial Integrado; Cozinha, Refeitório e Anfiteatro. O anfiteatro foi entregue para a comunidade escolar em agosto de 2008 e possui 30
materiais doados e recursos próprios da Etec e do Centro Paula Souza. A Etec foi pioneira no uso de telhas recicláveis (ecológicas) que cobre este local. As empresas privadas e órgãos e
construção de nosso anfiteatro são: Construtora Globo Impermeabilizações e Engenharia (São Paulo), Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Horto Flore
Paulo/Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP), Luiz Peres Lourenço ME (Cabrália Paulista), Serraria Irmãos Duarte (Cabrália Paulista) Serralheria Lejú, (Cabrália Paulista), Procuradoria G
Itália (Cabrália Paulista), Fábrica de Urnas Funerárias e Reflorestamento Bignoto (Cabrália Paulista), Indústrias Ripinus/Embalet (Cabrália Paulista), Delegacia da Receita Federal do Brasil/R
Madeiras (Bauru), Rotary Parque das Nações (Bauru), Cerâmica Mediana (Coronel Macedo) e Nova América Tratamento de Madeiras (Duartina).

Devido aos consideráveis investimentos, a Etec Astor de Mattos Carvalho, como instituição pública de ensino médio e técnico, possui uma belíssima estrutura, a oferecer ensino de qualid
empregos mais sólidos. Podemos citar os Laboratórios de Química e Microbiologia, muito bem equipados, laboratórios de informática com microcomputadores de última geração e o Laboratór
onde são realizadas aulas práticas do curso de Técnico em Agropecuária. Neste laboratório, são produzidos os melhores defumados e embutidos dentre as Etec’s do Centro Paula Souza e
produtos é investido na escola, tanto na compra de equipamentos como na melhoria das instalações didático pedagógicas. Este investimento é decidido nas Reuniões Plenárias realizadas trim
tomada de decisões coletivas.

Para finalizar, a Etec com toda sua equipe se propõe em transformar as informações recebidas em ações comprometidas que envolvam todos os integrantes para chegar ao objetivo p
sociedade.

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Técnico

Descrição:

TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL

4º Ciclo de Açúcar e Álcool:
Agudos: 2 alunos
Bauru: 4 alunos;
Cabrália Paulista: 5 alunos;
Pardinho: 01 aluno

2º ciclo de Açúcar e Álcool (Iacanga)
Iacanga: 34 alunos

O CURSO TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO
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O curso teve inicio no 1º semestre de 2008, com a 1ª turma de formandos no 2º semestre de 2009, atualmente completando 6 anos e com um total de 6 turmas já formadas e duas em andamento, ou seja,

As aulas são desenvolvidas em sala de aula, no campo rural, em laboratórios de química, microbiologia e informática sempre contextualizadas, são realizadas visitas técnicas são realizadas em usinas d
produtoras de canadeaçúcar, feiras e exposições do setor.

Os alunos aqui matriculados, são jovens de 15 a 20 anos, sendo que grande parte, trabalha durante o dia e frequentam o curso à noite, outros cursam o ensino médio de manhã, aqui ou nas cidades
Piratininga, Espirito Santo do Turvo, Piratininga, Agudos e Bauru.
Os professores são das áreas de química, ciências agrarias, ciências humanas e informática, estando sempre participando de atualizações e aperfeiçoamento, inclusive alguns já desenvolvendo curso de
Dos técnicos formados por esta escola, parte seguiram os estudos em cursos superiores nesta área, outros se encontram trabalhando em usinas de açúcar e álcool.

Nesta escola, até 2012, existia o projeto desenvolvido e implantado, de uma destilaria, onde se produzia cachaça e etanol, despertando grande admiração e repercussão entre a comunidade escolar e a c

Acontece que numa fatídica quarta feira, dia 14 novembro de 2012, ocorreu uma fatalidade, ou seja, um incêndio de causa desconhecida, destruiu totalmente a destilaria, que até o momento não se con

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

3º Ciclo de Técnico em Informática

Cabrália Paulista: 07 alunos
Duartina: 03 alunos
Piratininga: 02 alunos;

O CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

A preocupação voltada sempre para uma melhor qualidade de ensino e o ingresso do aluno no mercado de trabalho, é sem duvida a marca registrada do curso Técnico em Informática da Etec Astor de Ma

O Curso técnico em Informática teve inicio de suas atividades no ano de 2002, ou seja, estamos completando doze anos na luta pela qualidade de aprendizado e preparando nossos jovens para o mercado

A Etec Astor de Matos Carvalho oferece uma excelente infraestrutura para o desenvolvimento pedagógico e técnico nos cursos oferecidos, o curso de informática pode contar com: Cinco laboratórios d
ótimas configurações, um laboratório de Hardware, um anfiteatro com capacidade para trezentas pessoas, salas de aulas com computador e data show.

O Projeto CIADEN (Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais) que além da função de alerta às populações e aos produtores rurais sobre desastres naturais (chuva de granizo, vendavais e outro
tarefa de fomentar as pesquisas científicas sobre mudanças climáticas, principalmente aquelas ligadas ao fenômeno de aquecimento global e monitoramento climático regional. Como espaço público, o CIA
comunidade, o desenvolvimento de pesquisa sobre o clima, disseminação do conhecimento científico e informação, em tempo real, dos eventos meteorológicos extremos com poder efetivo de destruição e mort
procura desenvolver, implantar e acompanhar os aplicativos geográficos para uso em sistemas de coleta, análise e disseminação de informações geográficas. No aspecto pedagógico, o CIADEN é uma ferrame
técnico e proporciona estrutura de pesquisa e atualização profissional nas áreas de geoprocessamento, meteorologia, informática e ambiental.
Para somar a estes recursos, a Etec tem em seu quadro, professores altamente qualificados para efetivar o aprendizado. Atualmente o Curso de informática é composto por nove professores, todos licenci
significativo de professores especialista e um mestre.

O aluno ao término do curso tem como perfil, desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza am
operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores impla

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

3º Ciclo de Técnico em Agropecuária:

Agudos: 01 aluno;
Arealva: 06 alunos
Bauru: 02 alunos
Cabrália Paulista: 01 aluno
Iacanga: 02 alunos
Paulistânia: 02 alunos
Piratininga: 02 alunos
São Paulo: 01 aluno
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O Curso Técnico em Agropecuária NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

O curso Técnico em Agropecuária é habilitação que representa a cara e identidade da Etec Astor de Mattos Carvalho, popularmente chamada de escola agrícola pela comunidade. É o curso mais antigo d

Os alunos são na maioria residentes no internato da escola, tem entre 16 e 20 anos, cursam concomitantemente o ensino médio e são da região de Bauru. Destacase o empenho e dedicação dos aluno
eventos realizados pela instituição como feiras , exposições e festas comemorativas. Os defumados suínos, produto principal comercializado pela Cooperativa Escola é produzido pelos alunos do curso.
Em relação aos docentes, são na maioria formados em cursos da área agrícola, tem muita experiência e atuam na área como profissionais liberais fora do ambiente escolar.

O curso conta com um campo experimental diversificado onde são desenvolvidas diversas atividades agrícolas como plantio de cana de açúcar, milho, feijão, aveia, cultivo de cítricos. Destacase a cr
prática para os alunos. A área conta também com a criação de galinhas poedeiras e estufas de verduras, os produtos são comercializados pela Cooperativa Escola. Os alunos participam diretamente no cam
assimilação dos conhecimentos.

O projeto Biodigestor Anaeróbico, também, atrai a participação dos alunos que desenvolvem consciência ambiental e veem uma ferramenta importante para a agricultura. Constantemente os alunos
técnicas em fazendas, empresas, feiras e exposições onde tem uma visão de como é o mercado de trabalho.

Os instrumentos de avaliação utilizados no curso são diversificados, relatórios, seminários, construção de experimentos, desenvolvimento de situaçãoproblema o que motiva os alunos e ajuda na constr
conhecimentos pelos mesmos.

Habilitações associadas:

Modalidade:

Médio

Descrição:

ENSINO MÉDIO

3ª série A:
Agudos: 01 aluno
Arealva: 03 alunos
Bauru: 02 alunos
Cabrália Paulista: 14 alunos
Duartina: 06 alunos
Iacanga: 02 alunos
Piratininga: 02 alunos

ENSINO MÉDIO REGULAR NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

O constante aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, pautado pela qualidade de aprendizado, é a marca registrada da Etec Astor de Mattos Carvalho. Rotineiramente são ofertadas aos al
concretizado em sua plenitude, ultrapassando as fronteiras físicas da sala de aula.

Em 2001, o Ensino Médio Regular é sacramentado na Etec Astor de Mattos Carvalho. Como é de conhecimento público, o Ensino Médio Regular configurase na etapa final da Educação Básica, aprese

Como finalidades norteadoras, uma vez que se constitui em etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior, o Ensino Médio Regular da Etec Astor de Mattos Carvalho apresenta
·
A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante o Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos;
·
A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar e aprofundar o seu aprendizado, capacitandoo a se adaptar às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
·
O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
·
A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada área do conhecimento;
·
Adotar metodologias de ensino e avaliação que estimulem os estudantes;
·
Estruturarse em consonância com o avanço do conhecimento científico e tecnológico, fazendo da cultura um componente da formação geral, articulada com o trabalho produtivo;
·
Pressupor a vinculação dos conceitos científicos com a prática relacionada à contextualização dos fenômenos físicos, químicos e biológicos, bem como a superação das dicotomias entre hu
geral e técnicainstrumental;
·
·
Destacar a educação como valor indissociável à formação do cidadão, a compreensão da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a Lín
como instrumentos de comunicação, acesso ao conhecimento formal e exercício da cidadania.

Para que esses compromissos se alcem à realidade, a Etec tem em seu quadro, professores altamente qualificados e ambientes adequados para a efetiva aprendizagem. O Ensino Médio Regular oportuniz
em modernos laboratórios de Informática, Química e Microbiologia devidamente equipados, bem como uma plataforma de pesquisa localizada no Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais (CIADE
(EMBRAPA) em fase de manutenção.

A certificação da qualidade presente na Etec é a procura massiva pelos alunos das cidades que circunvizinham Cabrália Paulista. Além de Cabrália Paulista, integram o Ensino Médio Regular alunos
Duartina, Espírito Santo do Turvo entre outras. Os alunos que frequentam o Ensino Médio Regular ainda desfrutam da possibilidade de cursar, em período alternativo, cursos técnicos oferecidos pela Etec.
Habilitações associadas:

Modalidade:

Integrado

Descrição:

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 1ª Série
Arealva: 01 aluno
Avaí: 01 aluno;
Bauru: 12 alunos;
Cabrália Paulista: 03 alunos;
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Domélia: 01 alunos;
Duartina: 02 alunos;
Iacanga: 01 aluno
Paulistânia: 1 aluno;
Piratininga: 08 alunos;

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 2ª Série
Arealva: 01 aluno
Avaí: 01 alunos
Bauru: 11 alunos
Cabrália Paulista: 02 alunos
Duartina: 01 aluno
Iacanga: 06 alunos
Paulistânia: 01 aluno
Piratinga: 06 alunos

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 3ª Série

Agudos: 02 alunos
Bauru: 01 alunos
Cabrália Paulista: 04 alunos
Duartina: 02 alunos
Iacanga: 01 alunos
Paulistânia: 01 aluno

Informática Integrado ao Ensino Médio – 1ª Série

Avaí: 01 alunos
Bauru: 04 alunos
Cabrália Paulista: 15 alunos
Duartina: 16 alunos
Paulistânia: 01 aluno

Informática Integrado ao Ensino Médio – 2ª Série
Bauru: 04 alunos
Cabrália Paulista: 20 alunos
Duartina: 13 alunos
Paulistânia: 01 alunos
Piratininga: 01 alunos

Informática Integrado ao Ensino Médio – 3ª Série
Agudos: 04 alunos
Bauru: 02 alunos
Cabrália Paulista: 03 alunos
Duartina: 10 alunos
Lençóis Paulista: 01 aluno
Piratininga: 01 aluno
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O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

O curso técnico em agropecuária já é tradicional nesta unidade e a partir de 2013 uma nova proposta discutida pelos membros do centro em integrar cursos técnicos com o médio, nesta proposta, nos
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. A primeira turma iniciou no total de 26 alunos e neste ano iniciamos uma nova turma, com demanda e procura alta, resultado de muita divulgação e envolvimento d
este ano a divulgação passou pelas cidades de Cabrália Paulista, Duartina, Avaí, Presidente Alves, Reginópolis, Iacanga, Arealva, Jacuba, Bauru, Agudos, Espírito Santo do Turvo, Domélia e Paulistânia. Nestes
demanda de alunos para com o curso fechando uma turma de inscritos de 74 alunos para o processo seletivo.

Os alunos ingressantes foram os 35 oferecidos pela escola e em sua grande maioria dos municípios dos quais foram divulgados e residentes na escola que atendem o perfil esperado e proposto pelo plano

Pesquisa de mercado de produtos, equipamentos e insumos.
·

Elaboração de projetos, planos de negócio e orçamentos.

·

Monitoramento dos processos produtivos das culturas.

·

Monitoramento dos processos produtivos das criações.

·

Monitoramento do uso de defensivos.

·

Monitoramento da produção orgânica.

·

Monitoramento da captação e uso dos recursos financeiros.

Desenvolvimento da produção da produção de recursos forrageiros.
·

Identificação de pontos de estrangulamento da criação.

·

Caracterização do nível técnico e tecnológico e do seu potencial de crescimento da

·

Análise da compatibilidade do potencial produtivo da criação com a demanda mercadológica e a compatibilidade econômica.

·

Fomento e monitoramento da implantação de inovações técnicas e tecnológicas na criação.

·

Identificação de novas alternativas e possibilidades para o fomento da criação.

criação.

Desenvolvimento da produção agrícola de culturas anuais.
·

Pesquisa de mercado de produtos, equipamentos e insumos.

·

Elaboração de projetos, planos de negócio e orçamentos.

·

Identificação de pontos de estrangulamento da cultura.

·

Caracterização do nível técnico e tecnológico e do potencial de crescimento da cultura.

·

Análise da compatibilidade do potencial produtivo do empreendimento com a demanda mercadológica e a viabilidade econômica.

·

Fomento e monitoramento da implantação de inovações técnicas e tecnológicas.

·

Identificação de novas alternativas e possibilidades para o fomento do empreendimento.

Processamento da produção agropecuária.
·

Aplicação de métodos e monitoramento da higiene e limpeza de materiais, equipamentos e instalações.

·

Dimensionamento e planejamento da produção.

·

Aquisição e armazenamento de insumos conforme suas especificidades.

·

Preparação da matériaprima para o processamento.

·

Organização e armazenamento da produção conforme suas especificidades.

·

Implantação e monitoramento dos processos agroindustriais.

·

Monitoramento da uniformidade e padronização da produção.

·

Classificação, embalagem e rotulação da produção.

Os docentes deste grupo apresentam grande experiência e muitos deles na área de atividade a qual lecionam, um dos docentes o professor Eduardo já conhecido por todos, exerce a atividade paralela
aproximadamente 10 anos e outros dois mais experientes de casa com 20 anos o professor Edson e a professora Silvia, ambos da área técnica que desenvolve as atividades de campo. A unidade escolar apre
trabalhado pelo professor Edson, cultivos e produção vegetal, atuação do professor Eduardo e produção, manejo e reprodução de animais e embutidos trabalhado pelo professora Silvia que atualmente neste
Evandro, veterinário em paralelo as atividades docentes, o quadro de docentes conta com dois mestres, professor Alexander de matemática e Wellington de geografia, e alguns com pós nas diversas áreas, o res
docentes no curso, licenciados são 17 e somente 2 são graduados como os recém chegados Evandro Roberto e Luiz Carlos Simionato, ambos professores da área técnica.

A escola conta com um plantel de animais, suínos, para engorda e abate para defumados, galinhas poedeiras, e gado de corte e leiteiro, mas neste último caso está com problemas de funcionamento
rotacionado, criação de coelhos, a animais de pequeno porte, áreas de experimentos como cultivo de café, goiaba, canadeaçúcar e maracujá para processamento na unidade de polpa de fruta que está em fa
processo e finalizando criação de peixe para engorda e cortes.

Nestas duas turmas os alunos participaram dos melhores e maiores eventos da região como a feira agropecuária Agrifam em Lençóis Paulista como expositores e duas outras feiras internacionais com
experiência única e de estrema importância para a formação dos alunos além de visitas nas fazendas da região como gado leiteiro e técnicas de pastagem rotacionado, fazenda de engorda de suínos, e cult
seguimento é grande e a exigência de estudo em relação ao salário é o que estimula a escola em investir nas áreas de capacitação de docentes bem como na formação dos discentes, já que conta com grandes em
procuram a escola todos os anos para contratação de técnicos.
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O CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

O curso teve início no 1º semestre de 2012, e irá formar sua 1ª turma no final do 2º semestre 2014, atualmente no seu terceiro ano o curso tem encontrado bastante demanda junto aos alunos que concluintes do en

As aulas são desenvolvidas em sala de aula, em laboratórios informática e na quadra poliesportiva; são realizadas visitas técnicas tanto que envolvam atividade do curriculum básico do ensino médio q

Os alunos matriculados são jovens entre 15 e 18 anos ingressantes do ensino médio. Os alunos tem um total de 08 aulas diárias sendo 05 pela manhã e 03 no período da tarde. Na otimização dos estud
refeições na escola: café da manhã, lanche no horário de intervalo das aulas e almoço às 11h50min. A demanda de estudantes vem das cidades vizinhas a escola: Cabrália Paulista, Duartina, Piratininga, Espirito
Por ser uma área bem aceita no mercado de trabalho nossa demanda por vagas é bem grande, chegando a ter lista de espera para um ingresso futuro em caso de desistência.
Os professores são das ciências humanas, exatas da base comum e profissionais da área da informática. O grupo de docentes tem sempre buscado atualizações e aperfeiçoamento em pósgraduação lato
doutorado.

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Técnico em Química

1º Ciclo :

Bauru: 06 alunos
Cabrália Paulista: 08 alunos
Duartina: 10 alunos
Iacanga: 05 alunos
Paulistânia: 01 aluno
Piratininga: 02 alunos

3º Ciclo :

Bauru: 01 aluno
Cabrália Paulista: 07 alunos
Duartina: 06 alunos

O Curso Técnico em Química na Etec Astor de Mattos Carvalho

A ETEC Astor de Mattos Carvalho conta com grande infraestrutura no campo experimental da área de Química tem oferecido o curso Técnico em Açúcar e Álcool desde o ano de 2008. Com o
comunidade escolar de implantar o curso técnico em Química. O mesmo foi implantado no primeiro semestre de 2014 e desde o primeiro momento foi pensado com grande entusiasmo por parte do corpo docente

As aulas acontecem nos laboratórios de Química, microbiologia e informática. O corpo docente é bastante capacitado e conta com professores que sempre buscam a formação continuada participando d
Temos no grupo uma quantidade considerável de professore cursando Mestrado na área de Química e também com ampla experiência na área da química industrial.
Contamos com um auxiliar docente de excelência, prestes a defender sua tese de doutoramento também na área da Química, ele acompanha as aulas e auxilia em toda a construção do processo de ensino
O corpo discente é composto 26 alunos advindos das cidades de Cabrália Paulista Duartina, Bauru, Agudos e Iacanga, e se encontram na faixa etária de 16 a 26 anos.

O curso do técnico em Química tem como objetivo formar o profissional que atuará no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos
laboratoriais. Realizará amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. Realizará vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participará do desenvolvim
com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança.

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Distribuição dos Alunos por Municípios em 2015 na Extensão da Etec na EE. Prof. Christino Cabral – Cidade de Bauru
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1º Ciclo de Técnico em Contabilidade:
Bauru: 40 alunos

2º Ciclo de Técnico em Contabilidade:
Bauru: 26 alunos

3º Ciclo de Técnico em Contabilidade:
Bauru: 21 alunos

3º Ciclo de Técnico em Finanças:
Bauru: 08 alunos

3º Ciclo de Técnico em Informática:
Bauru: 15 alunos

3º Ciclo de Técnico em Marketing:
Bauru: 16 alunos

1º Ciclo de Técnico em Recursos Humanos:
Bauru: 38 alunos
Iacanga: 01 aluno
Pederneiras: 02 alunos

3º Ciclo de Técnico em Secretariado:
Bauru: 16 alunos
Paulistânia: 02 alunos

Os Cursos Técnicos da Classe de Extensão EE Chrstino Cabral na cidade de Bauru dentro da ETEC Astor de Mattos Carvalho

Curso Técnico em Contabilidade

Histórico do Cursoquando iniciou?
Conforme informação levantada foi em 2.009

Atividades desenvolvidas no curso?
São realizados trabalhos práticos de preferencia desenvolvido em grupo para estimular o espirito de equipe.
As aulas sempre fazem ligação entre o conteúdo programático e o dia a dia das empresas, isso é obtido com êxito por conta da experiência dos lecionadores.

Visitas técnicas?
Semestralmente é feito visita a Bolsa de Valores ;
Além de visitas esporádicas tais como: Porto de Santos, Conselho Regioanl de Contabilidade, etc.

Como são desenvolvidas as aulas?
Boa parte das aulas são desenvolvidas em sala de aula ; algumas matérias especificas tais como Gestão de Documentos Contabeis , Projetos Contábeis I, Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso sã

Se existe estágio ?Se ele é obrigatório?
O estágio não é obrigatório, porém por conta da alta procura por profissionais da área contábil os alunos acabam fazendo estagio já nos primeiros ciclos.

Projetos se existem, como são?
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O curso de Contabilidade esta inserido no Projeto Inova no ano passado 2013 recebemos premio de participação honrosa.

Situação dos alunos egressos?
Boa parte dos alunos egressos estão atuando no mercado de trabalho estão tendo bastante êxito e indicando o curso para os conhecidos.
Hoje o curso Técnico em Contabilidade da Etec Astor de Mattos Carvalho é referencia na região de Bauru.

Técnico em Marketing

Curso Técnico em Marketing

O Marketing é uma ciência que estuda os mercados e suas nuances, preparando o aluno para atuar e dominar as estratégias comerciais e técnicas mercadológicas. Com a evolução da tecnologia, novas técnicas de
consequentemente, novas ferramentas de marketing são criadas.

A partir de temas como Comportamento do Consumidor, Comunicação Mercadológica, Pesquisa de Mercado, Gestão de Vendas, entre outros, o aluno vai sendo preparado para aplicar as técnicas de marketing d
o seu cliente um maior número possível de prospects com um orçamento reduzido. Isto é estratégia de marketing.

Este é um perfil geral do curso de marketing, mas em Bauru temos algumas particularidades. Bauru é uma cidade mais voltada para a prestação de serviços e para o comércio, atividades que exigem muito in
batalha diária pela atenção do consumidor e cada vez mais vemos a necessidade da criação de novas estratégias e ferramentas de marketing.

Na área de serviços, temos algumas particularidades, pois o marketing boca a boca é mais forte e o cliente tende a decidir muitas vezes não pelo serviço em si, pois a qualidade deste só pode ser mensurada ap
instalações, dos materiais e dos uniformes do pessoal. Isso nos mostra que o empresário deve preocuparse e muito com os detalhes do seu negócio contratando um profissional de marketing para gerir esta área.
O profissional de marketing, ao final do curso, estará preparado para entre outras coisas:
1. Interpretar e operacionalizar estratégias de marketing.
2. Gerenciar e operacionalizar estratégias baseadas nos 4P´s (produto, preço, ponto de venda e promoção);
3. Planejar, operacionalizar e implantar projetos de comunicação integrada de marketing (promoção, propaganda, relações públicas, eventos, marketing direto e venda pessoal);
4. Organizar e acompanhar o lançamento de novos produtos e serviços;
5. Elaborar planos de marketing, integrando o ambiente externo (mercado) com o interno (empresa), visando desenvolvimento de negócios;
6. Atuar como consultor de prospecção de novos mercados.

Curso Técnico em Secretariado

O curso de secretariado foi criado na extensão em Bauru em Agosto de 2009. Com tres turmas formadas até o presente momento. O curso abre turmas eventuais e não constantes, confirme a necessidade do merca
Neste primeiro semestre de 2014 o curso retornou à grade da extensão, tendo uma boa procura em razão das necessidades do mercado.

As atividades desenvolvidas nesse primeiro momento do curso, até o fechamento do primeiro bimestre darseão apenas com atividades em sala de aula, com os professores de cada disciplina conduzindo a mesm
Outrossim, já é esperado que a turma de alunas do curso de secretariado tenha a possibilidade de assistir à uma palestra motivacional em meados do mês de Março de 2014.
Visitas técnicas ainda não encontramse agendadas, programadas ou idealizadas para esse primeiro semestre de 2014.

As aulas são realizadas de maneira expositiva e interativa em sala de aula, com a utilização do quadro negro, filmes, músicas, data shows, dinâmicas em grupo e individual para estimular a criatividade e o aprend
Laboratórios e Equipamentos Utilizados – Os equipamentos utilizados são basicamente o quadro negro, data show e notebook.

Perfil Profissional do aluno – Na sala de aula bastante miscigenada, temos alunas de diversas formas e contamos com apenas 1 (um) aluno do sexo masculino: Ainda, temos alunas que já encontramse no me
temos outras alunas bastante interessadas na possibilidade de ingresso no mercado de trabalho no exercício da função secretarial, temos ainda alunas cujo interesse na formação se dá em razão da possibilidade d
em que trabalha e, por fim, alunas sem instrução que visa uma colocação no mercado de trabalho, buscando uma melhora na vida profissional.

Se existe estágio? Se ele é obrigatório? Existe grande possibilidade e grande procura por profissionais para estágios na área secretarial, porém, segundo o Plano de Curso e sua estruturação não há obrigatoriedade

Situação dos alunos egressos – Algumas alunas que se formaram nos cursos de secretariado encontramse trabalhando na área e outras conseguiram colocação no mercado de trabalho em razão da realização do cu

Projetos se existem? Como são? – Não existem projetos atuais. Em um passado recente houveram projetos de organização da Feira Paulo Freire realizada na escola, pelas alunas, que colocaram na prática as di
planejamento e a organização da biblioteca, inclusive com a organização de evento de inauguração da mesma.

Essa função, em sua maioria, é executada nas empresas pelo sexo feminino, temse observado, nos últimos tempos, um contingente de homens executandoa com eficiência (tais como os assessores, os chefes de
tem uma função de "staff" (assessoria) e, por esse motivo, suas funções são parecidas com as de um administrador; tais como: Planejar, Organizar, Coordenar, Comandar, Controlar.

O(a) secretário(a) pode ser considerado(a) o elo na cadeia do diálogo entre a direção da empresa e o corpo de colaboradores. Tratase de uma profissão competitiva, onde a maioria das tarefas é especializada
discrição. Normalmente, o(a) secretário(a) é o(a) anfitrião(ã) do escritório da empresa e, por esse motivo, os atributos mais importantes para quem ocupa essa posição são a diplomacia, o equilíbrio e a compost
evitar os incidentes inesperados que podem destruir a rotina de um escritório.
O(a) técnico(a) de secretariado tem várias atribuições e, dentre elas podemos destacar:
·

Organizar o seu local de trabalho, mantendoo limpo e funcional.

·

Estabelecer uma rotina diária de trabalho.

·

Organizar e manter atualizada a sua agenda e a do seu chefe executivo.

·

Despachar com seu chefe.

·

Distribuir tarefas a seus auxiliares (se tiver)

·

Recepcionar visitantes e manter contatos de interesse da empresa.

·

Atender a telefonemas, filtrando as ligações para seu chefe.

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

Redigir correspondências.

·

Digitar e reproduzir correspondências e outros documentos.

·

Expedir correspondências.

·

Protocolar documentos.

·

Receber, selecionar, ordenar, encaminhar e arquivar documentos.

·

Preparar e secretaria reuniões.

·

Tomar providências relativas às viagens dos executivos da organização.

·

Controlar o "caixa pequeno".

Curso Técnico em Finanças

HISTÓRIA DO CURSO

O TÉCNICO EM FINANÇAS é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nos setores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento empresarial, custos e formação de preços
financeiros e sua importância para análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamento, contas a pagar e receber e cobranças. C
orçamento empresarial e análise patrimonial.
MERCADO DE TRABALHO: Bancos e instituições financeiras; instituições públicas, privadas e do terceiro setor; empresas de consultoria; trabalho autônomo.

Estrutura Modular

O currículo foi organizado de modo a garantir o que determina Resolução CNE/CEB 04/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 01/2005, o Parecer CNE/CEB nº 11/2008, a Resolução CNE/CEB nº 03/200
CEE nº 08/2000 e 108/2011, assim como as competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar.

A organização curricular da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM FINANÇAS está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Gestão e Negócios” e estruturada em módul
à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à formação prática, em funçã
desenvolver.

Os módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptandose às distintas realidades regionais, permitem
equivalência dos processos formativos.
A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à obtenção de certificações profissiona

REQUISITOS DE ACESSO

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM FINANÇAS darseá por meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído, no mínimo, a primeira série e estejam matriculados na segunda série do Ensino Méd
O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas.

As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio, nas três áreas do conhecimento: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemá
Tecnologias.

Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições.
O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou por reclassificação.

Técnico em Informática

Histórico do Cursoquando iniciou?
A primeira turma do Curso Técnico em informática iniciouse em julho de 2011 e concluída em dezembro de 2012.
A segunda turma iniciouse em julho de 2011 e concluída em dezembro de 2012.
A terceira turma iniciouse em fevereiro de 2012 e concluída em junho de 2013.
A quarta turma iniciouse em julho de 2012 e concluída em dezembro de 2013.
A quinta turma iniciouse em fevereiro de 2013 e concluirsea em junho deste ano de 2014.
Atualmente iniciamos a sexta turma do CursoTécnico em Informática, com previsão de concluão em junho de 2015.

Atividades desenvolvidas no curso?
São realizados trabalhos práticos de preferencia desenvolvido em grupo para estimular o espirito de equipe.

As aulas sempre fazem ligação entre o conteúdo programático e o dia a dia no ambiente de Tecnologia da Informação, com a passagem de conhecimento e experiência profissional dos docentes que trazem sua ba
atuam.
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Visitas técnicas?
Anualmente são feitas visitas técnicas em empresas da cidade de Bauru, passando aos alunos uma visão das práticas de infrainstrutora em Tecnologia da Informação utilizadas na região ;
Como são desenvolvidas as aulas?
Boa parte das aulas são desenvolvidas 100% no laboratório de informática, com material apresentado pelos professores através de apostilas em PDF e apresentações em Power Point, juntamente com a utilização
específicos de cada disciplina.

Se existe estágio ? Se ele é obrigatório?
O estágio não é obrigatório, porém por conta da alta procura por profissionais da área de informáticas, temos vários casos de alunos que acabam fazendo estagio já nos primeiros ciclos.

Projetos se existem,como são?

Além dos projetos realizados pelos alunos na disciplina de TCC, tivemos alunos envolvidos em trabalhos no Projeto Inova. Tivemos grande destaque com a participação, pela primeira vez, de nossa Unidade Esc
Centro Paula Souza, com o trabalho conjunto dos Cursos Técnico em Informática e Técnico em Agropecuária, “Automação de Processos Produtivos na Agroindustria”.

Situação dos alunos egressos?
Nossos alunos egressos atuam em diversas áreas do mercado de trabalho de bauru e região, sendo alguns atuando em algum setor da área de tecnologia em que é focado o curso, tais como telecomuni

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Técnico em Açucar e Álcool Classe Descentralizada no Municipio de Iacanga

2º Ciclo

33 alunos  Todos residentes em Iacanga

Perfil do Curso: Técnico em Açúcar e Álcool – Iacanga

O curso técnico em Açúcar e Álcool tradicional na unidade escolar desde 2008, com parceria iniciou uma nova turma para a classe descentralizada no município de Iacanga, a partir do segundo semest
demanda alta nas inscrições, neste caso a nova turma com 84 candidatos em sua grande maioria impulsionado pela usina de Iacanga que conta com formação de alunos e muito dos candidatos são funcionários e
contratados para a safra 13/14. Esta turma em particular por realizarem aulas práticas na unidade em Cabrália Paulista, participam das aulas nos laboratórios de química e microbiologia, todas as quinta e sexta
dos alunos com idade média de 32 anos foram por acompanhamento do ritmo das aulas e dificuldade de conciliar trabalho, casa, família e estudos, a expectativa de formandos da primeira turma é de 23 alunos co
para segundo semestre de 2014 para início das inscrições dia 10/04. O perfil dos alunos proposto para atender o mercado são as seguintes características:

O Técnico em Açúcar e álcool é o profissional que atua no controle e na supervisão dos processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool e subprodutos. Efetua análises físicoquímicas e microbiol
intermediários nas etapas dos processos de industrialização da canadeaçúcar, faz controle de qualidade dos processos, aplica normas internacionais e nacionais, respeita os padrões de higiene e segurança do tra
Compõe equipe multidisciplinar nas fases de colheita, transporte, moagem, industrialização e distribuição dos produtos e subprodutos e de programas e procedimentos de segurança e análise de riscos.

Atualmente o curso conta com cinco professores, todos com experiências na área industrial e específica que leciona, um químico professor Wilson, com mais de 10 anos de usinas, professor Carl
industriais, professora Aline, farmacêutica com experiência de 10 anos na área, professor Luiz Carlos Simionato, recém chegado no curso, com grande experiência na área agrícola que vem pra somar e o
experiência em usina e na produção do etanol.

Os docentes licenciados são os professores Daniel, Wilson, Aline e graduados Carlos Eduardo e Luiz Simionato, são atuantes nas aulas práticas e participantes em visitas técnicas e grandes feiras do
visitam a feira internacional Fenasucro em Sertãozinho, e no ano de 2013 os alunos participaram da feira familiar, Agrifam em Lençóis Paulista e Agrishow, em Ribeirão Preto, além das visitas semestrais nas usin
fato que marcou o início da turma foi em 14 de novembro de 2012 um acidente, comprometeu as instalações da microdestilaria da escola, o qual ficou desativada até a presente data. Finalizando os docentes
Wilson Francisco da Silva, Aline Lopes e graduados Carlos Eduardo Silva e Luiz Simionato.

Habilitações associadas:

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2015
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Açúcar e Álcool

2º Módulo

Noite

Açúcar e Álcool

4º Módulo

Noite

Agropecuária

3º Módulo

Tarde
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Agropecuária (Etim)

1ª Série

Manhã

Agropecuária (Etim)

2ª Série

Manhã

Agropecuária (Etim)

3ª Série

Manhã

Contabilidade

1º Módulo

Noite

Contabilidade

1º Módulo

Noite

Contabilidade

2º Módulo

Noite

Ensino Médio

3ª Série

Manhã

Finanças

3º Módulo

Noite

Informática

3º Módulo

Noite

Informática (Etim)

1ª Série

Manhã

Informática (Etim)

2ª Série

Manhã

Informática (Etim)

3ª Série

Manhã

Informática para Internet

1º Módulo

Noite

Informática para Internet

2º Módulo

Noite

Marketing

3º Módulo

Noite

Química

1º Módulo

Noite

Química

3º Módulo

Noite

Recursos Humanos

1º Módulo

Manhã

Secretariado

3º Módulo

Noite

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2015
Habilitação

Série/Módulo

Turno

CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

EMEF JOAQUIM CALDAS DE SOUZA  IACANGA

Coordenador:

SILVIA MARIA RIBEIRO MARTINS FERREIRA

Parcerias:

CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA

Habilitação

Série/Módulo

Turno

2º Módulo

Noite

Açúcar e Álcool

Localização:

EE. PROF. CHRISTINO CABRAL  BAURU

Coordenador:

JOÃO CARLOS TASCIN

Parcerias:

A ETEC possui classesde extensão, Convênio com a Secretaria da Educação, em funcionamento a partir do 2º semestre de 2009 na EE. Prof. Christino Cabral da cida

Habilitação

Série/Módulo

Turno

Contabilidade

1º Módulo

Noite

Contabilidade

3º Módulo

Noite

Contabilidade

2º Módulo

Manh?

Secretariado

1º Módulo

Noite

Marketing

1º Módulo

Noite

RECURSOS HUMANOS 2015

Recursos Humanos

Direção
NOME
Gláucia Rachel Branco Castro
Sandro Marcos Ferreira
Renata de Lima Tallão
Fernando de Moraes Garla

CARGO/FUNÇÃO
Diretor de Escola
Diretor de Serviços – Área Acadêmica
Diretor de Serviços – Área Administrativa
Coordenador Pedagógico

Equipe Administrativa
NOME
Gláucia Rachel Branco Castro
Sandro Marcos Ferreira
Renata de Lima Tallão
Priscila Aparecida Nunes
Cristiane R. Amor de Santana
Silvio Cesar Letras
Tiago Moraes da Cruz Santos

CARGO/FUNÇÃO
Diretor de Escola
Diretor de Serviços – Área Acadêmica
Diretor de Serviços – Área Administrativa
Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Agente Técnico e Administrativo
Agente Técnico e Administrativo

Cícera Maria Torres Cunha
Marcia Cristina Zanini Pires

EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO DOCENTE
Jones Gustavo Silvério da Silva

Técnico Especializado  Agrícola
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José Ferreira

Auxiliar Docente

Carlos Eduardo da Silva

Auxiliar Docente

Bruno Michel da Costa Mercurio

Orientador Educacional

Equipe de Apoio
José Carlos Gimenez
Nelson Zanini
Sebastião Torres
Moacir Leocadio

Equipe Pedagógica

NOME
Gláucia Rachel Branco Castro
Sandro Marcos Ferreira

CARGO/FUNÇÃO
Diretor de Escola
Diretor de Serviços – Área Acadêmica
Coordenador do Núcleo de Gestão pedagógica e
Acadêmica
Coordenador de Área: Ensino Médio Integrado ao
Técnico em Agropecuária
Coordenador de Área: Ensino Médio
Coordenador de Área: Ensino Médio Integrado ao
Técnico em Informática
Coordenador de Área: Técnico em Química
Coordenador de Área: Técnico em Informática para
Internet
Coordenador de Área: Técnico em Informática
Responsável por Projeto de Laboratório
Responsável por Projeto de Laboratório

Fernando de Moraes Garla
Daniel do Carmo de Camargo
Antônio Carlos da Silva Barros
Wellington dos Santos Figueiredo
Alice Nunes Garbulio
Guido Aparecido Branco Junior
Ronaldo Cassini Baragati
João Ricardo Andrêo
Ronaldo Aparecido Tascin

Coordenador de Área: Técnico em Açúcar e Álcool
(Iacanga)
Coordenador de Área: Técnico em Açúcar e Álcool

Greyce Roberta de Souza
Jaqueline Zilio Martins
Ronaldo Aparecido Tascin

Projeto Microsoft

Aparecida Inez Porto

Biblioteca Ativa

Edson José de Souza

Biblioteca Ativa

Fernanda Colombini Lopes

Coordenador de Área: Técnico em Contabilidade

Maria Lúcia de Azevedo

Coordenador de Área: Técnico em Secretariado

Maria Lúcia de Azevedo

Coordenador de Área: Técnico em Informática

Ana Paula de Souza Julio Carvalho

Coordenador de Área: Técnico em Recursos Humanos

Ozias Marciliano Galvão

Coordenador de Área: Técnico em Finanças

Paula Juliana Lourenço Basílio
José Maria Gomes

Coordenador de Área: Técnico em Marketing
Coordenador da Extensão EE Prof. Christino Cabral em Bauru

RELAÇÃO DE DOCENTES

Matrícula

Nome do(a) Professor(a)

44986

ADRIANO MARTINS DA ROSA SILVA

21603

ALEXANDER DA SILVA MARANHO

44990

ALICE NUNES GARBULIO

23047

ALINE LOPES DA SILVA

57833

ALINE MARIANO MACEDO

Curso Técnico
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Licenciatura

Pós graduação
Controladoria e Finanças /
Gestão de Pessoas

Administração
Engenharia Eletrica

Tecnologia

Matemática e Elétrica
Química

Farmácia e Bioquímica
Relações Públicas

Estratégias Competitivas:
Comunicação, Inovação e
Liderança

18/53

07/08/2015
43084

Centro Paula Souza
ANA PAULA DE SOUZA JULIO CARVALHO

8922

ANA PAULA ZANIBONI BARRETO

57066

ANDERSON RIBEIRO MARINHO

57058

ANGELA VACARO DE SOUZA

40912

ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS

51854

ANTONIO MARCOS GALVEZ SERRA

1547

APARECIDA INEZ PORTO

51860

CARLOS EDUARDO DA SILVA

23057

DANIEL DO CARMO DE CAMARGO

Administração
Processamento de
dados

Análise de Sistemas

Matemática e Informática

Administração de
Empresas

Letras 
Portugues/Espanhol

Processos Gerencias
Redes e
Telecominicações

Ciência e Tecnoogia de
Alimentos...

Agronomia (Engenheira)
Direito

Filosofia

Engenharia Civil

Matemática e Informática

História do social

Letras c/ H. Inglês /
Pegagogia

Magistério

Língua Portuguesa

Química
Ciências Biologicas /
Química

Açúcar e Álcool

DANIELLE JACIRA DE ABREU ZERBETTO
31167

ECIDIR FERREIRA ADORNO FILHO

380031

EDSON JOSE DOS SANTOS

12435

EDUARDO BIACONCINI TEIXEIRA MENDES

Informática
Ciências Agrícolas

ELIANA MADEIRA LIMA
57836

ERIKA MUKAI

40911

FABERSON AUGUSTO FERRASI

44993

FERNANDA COLOMBINI LOPES

5313

FERNANDO DE MORAES GARLA

57834

FLAVIA COLOMBINI LOPES

57838

GEFERSON CRISTIANO GALDINO DE LIMA

6999

GLÁUCIA RACHEL BRANCO CASTRO

26758

GREYCE ROBERTA DE SOUZA

31168

GUIDO APARECIDO BRANCO JUNIOR

Informática p/gestão
de Negócios

Engenharia Agronomica

Ciências Agrárias /
Agropecuária

Administração

Administração
Letras  Portugues/Ingles

Informática

Sistema de informação

Sistema de Informação

Ciências Contábeis
Física / Pedagogia
Ciências Contábeis
Química
Ciências c/ H.Matemática
Ciências Biologicas /
Química
Eletrônica /
Informática

Sistemas de Informação

Informática

Administração de
empresas

Desenho e Artes
Plásticas/ Pedagogia /Ed.
Artística

Microbiologia química

JAQUELINE ZILIO MARTINS
57057

JANAINE MARIA SEREGUETTI

Radiologia

Física

51848

JOAO CARLOS SIMINI THEODORO

5312

JOAO CARLOS TASCIN

Ciências Contábeis /
Administração de
Empresas

Contabilidade

10914

JOAO RICARDO ANDREO

Análise de Sistemas

Matemática e Informática

40910

JOSE MARIA GOMES

57064

KEILA PRISCILA VENTURELLI DE SOUZA

380020

LOURENÇO MAGNONI JUNIOR

Geografia / Pedagogia

40907

LUCIANO PALADINO PERRUCCI

Letras c/H.Espanhol e
Lingua \Portuguesa

57835

LUDMILA MARIA DIAS PALUAN

23056

LUIS ANTONIO RABELO DE PAULA

51859

LUIZ CARLOS SIMIONATO

57069
43081

Educação Artística

Sistemas de Informação
para Internet
Processamento de
Dados

Engenharia Florestal

Plantas Orgamentais e
Paisagismo

Biologia

Ciências Contábeis

Matemática

Sistemas de Informação

Informática

Zootecnia

Pedagogia

MARCELO CABELLO PERES

Analista de Sistema

Informática

MARCIO SOARES DE OLIVEIRA

Comunicação Social

Marketing

Metodologia do Ensino na
Educação Superior

MBA em Marketing

MARCOS APARECIDO ROMANO
43089

MARIA LUCIA DE AZEVEDO

57068

MARIO ROSSI NETO

43087

MAURO CESAR PEREIRA LANDOLFFI

57065

MONIQUE BELLAI PINTO

43088

OZIAS MARCILIANO GALVAO

43083

PAULA JULIANA LOURENÇO BASILIO

Matemática

Processamento de
Dados
Web Design

Direito

Letras c/Português e
Inglês

Lingua Inglesa

Matemática
Administração
Direito

MBA Gestão Financeira
Direito
Processamento de
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PAULA VILANI DA SILVA ADDAD

Magistério

REGINALDO MENDES DA SILVA

Agricultara / Pecuária

Dados

Manejo e Produção de
Grandes Culturas

Engenharia Agronomica

57837

RENATA AFONSO

51851

ROBERTO DE SOUZA FERREIRA

44996

RONALDO APARECIDO TASCIN

15710

RONALDO BARAGATI CASSINI

57840

RUBENS AUGUSTO ALEXANDRE

40908

SELMA GALHARDO

380025

SILVIA MARIA RIBEIRO MARTINS
FERREIRA

Medicina Veterinária

57070

TALITA COSTA DA SILVA

Comunicação Social

44994

THAIS APARECIDA DE CASTRO RAMOS

23051

WELLINGTON DOS SANTOS FIGUEIREDO

57840

WILLIANS CAMPOS DOS SANTOS

40909

WOLTAIRE CARVALHAR DE OLIVEIRA
MATTOSINHO

Projetos de Sistemas

Química
Teologia

Psicologia da
Personalidade

Filosofia
Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

processamento de
dados
Sistemas de Informação

Desenvolvimento de
Software para Web

Sistema de Informação
Redes de
Computadores

Magistério

Educação Fisica

Jogos Cooperativos / A
produção do
conhecimento na prática
docente

Medicina Veterinaria /
Pedagogia
Gestão Empresarial
Letras c/Português e
Inglês

Lingua Inglesa

Geografia / Pedagogia
Química
Historia

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nº de Ordem

Matrícula

Nome do(a) Funcionario(a)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5913
40904
385041
4438
6999
51850
26757
320070
7858
510
385028
385019
51852

AILTON RODRIGUES ANDRADE
BRUNO MICHEL DA COSTA MERCURIO
CICERA MARIA TORRES CUNHA
ELZA MARIA PIRES POSSI
GLAUCIA RACHEL BRANCO CASTRO
JONES GUSTAVO SILVERIO DA SILVA
JOSE CARLOS GIMENEZ
JOSE FERREIRA
LUCIMAR APARECIDA DE OLIVEIRA CHECHETTO
MARCIA CRISTINA ZANINI PIRES
NELSON ZANINI
ODAIR BARBOSA
PRISCILA APARECIDA NUNES

57067

CARLOS EDUARDO DA SILVA

40900
23053
385037
34610
34613
3501
57839

RENATA DE LIMA TALLÃO
SANDRO MARCOS FERREIRA
SEBASTIAO TORRES
SILVIO CESAR LETRAS
TIAGO MORAES DA CRUZ SANTOS
IRANITA CABRAL ALVES
CRISTIANE REGINA AMOR DE SANTANA

CAPITAL HUMANO

A Etec Astor de Mattos Carvalho conta com 63 professores e 21 funcionários em seu quadro de servidores. Analisando os aspectos profissionais do Capital Humano Docente, demonstrad
apresentam poder de decisão e 70% são informados das decisões na escola; talvez isso se deva ao fato de apenas 56,66% terem apresentado qualquer tipo de treinamento, necessitando a
também interesse dos docentes.

Quanto ao quadro de Capital Humano dos Servidores, 18% apresentam poder de decisão e 82% são informados das decisões na escola. Os dados da tabela 5 do Capital Humano dos
quadro dos docentes.

Os dados da Tabela 8, que se refere aos Aspectos Comportamentais do Capital Humano Docente da Etec, apresentam no quesito habilidades 90% considerada boa e 10% média; no q
boa; no quesito saúde, 96,00% gozam de boa saúde e 4,00% tem saúde regular; no quesito inovação 100% são considerados em inovação média; no aspecto disposição 58,00% dos professore
universo 18,00% tem alta valorização da vida rural e 76,66% apresentam valorização média.

A tabela 8, referente aos Aspectos Comportamentais do Capital Humano dos Servidores Administrativos da Etec, apresenta no quesito habilidades 100% considerada boa; no que se re
quesito saúde, 86,37% gozam de boa saúde e 13,63% tem saúde regular; no aspecto disposição 54,54% dos servidores tem alta disposição e 45,46% média; desse universo 45,45% te
apresentam valorização média.

Na tabela 1, estão descritas as despesas anuais com recursos humanos da Etec. Nesta tabela, estão demonstrados separadamente os gastos com o pessoal docente (ensino), incluído o
conforme demonstrativos enviados mensalmente a Unidade e os gastos com pessoal administrativo com base nas fichas financeiras dos mesmos, emitidas pela Instituição. Através da análise de
tendo por base o gasto anual total (ensino e administração) dividido pelo número de alunos matriculados início do ano letivo de 2012.

Concluindo, o que muito contribuiu para dimensionarmos o capital humano da Etec, foi o conhecimento prévio da carga horária dos professores, funcionários e alunos e aos critérios
destacandose a assiduidade, pontualidade e desempenho como fundamentais para a análise.

Tabela 1
Despesas com Recursos Humanos na Etec Astor de Mattos Carvalho
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Ensino

Administração

Total

R$/Ano

R$/Ano

R$/Ano

R$ 1.155.003,15

R$ 467.605,68

R$ 1.622.608,83

Recursos Humanos
Trabalho Assalariado

Custo Aluno
Total de Alunos

Total de gastos com Ensino

618

R$ 1.622.608,83

Custo Aluno Anual
R$ 2.625,58

Em R$

A Etec Astor de Mattos Carvalho, analisando as despesas com recursos humanos, constatou que os gastos demonstrados no quadro apresentam valores dentro da média do Centro
entanto os dados acima descritos na tabela 3 apontam um dos pontos forte da Etec que foram obtidos pelo somatório dos salários e encargos sociais dos funcionários e professores, dividido pel
letivo de 2012. Ressaltamos que foi excluído deste cálculo o custo com inativos e complemento salarial que é um dado que fornece o valor despendido para a manutenção de cada aluno na escol

Considerando que os recursos, de um modo geral, são os mesmos para todas as Etec’s do Centro Paula Souza, esse indicador de gestão é muito importante, pela possibilidade de ve
desenvolvidas e o aproveitamento dos recursos recebido pelas escolas. Como o custo aluno está vinculado ao número de estudantes, a perda de alunos envolve uma elevação dessa despes
outro lado os resultados obtidos no processo ensinoaprendizagem são bastante satisfatórios, uma vez que nossos alunos apresentaram rendimento acima da Média Nacional no ENEM, segundo

Mencionamos também, que a Etec a cada ano vem aumentando a relação candidato/vaga no Vestibulinho; isto se deu em função do trabalho em equipe e do projeto de marketing realiza
encontro dos anseios da comunidade, que está sempre buscando novas oportunidades profissionais através dos cursos oferecidos.
Diante deste diagnóstico, concluímos que além dos diversos cursos que a Etec Astor de Mattos Carvalho oferece, a instituição deve intensificar cada vez mais as ações de ampliação d
as fragilidades aqui pontuadas, investindo com mais intensidade no Capital Humano em prol da melhoria do ensino.

TABELA ASPECTOS PROFISSIONAIS DO CAPITAL HUMANO DA ETE ASTOR DE MATTOS CARVALHO (DOCENTES)
Tabela 2
FUNÇÃO

Quant.

Repres.
Percentual

Decide
em %

Informado
em %

Treinamentos
em %

40
02

64,00%
12,00%

12,5%
50,00%

87,5%
50,00%

30%
75%

Escolaridade
(em nível
superior)
100%
100%

04

8,00%

25,00%

75,00%

75%

100%

03

4,00%

50,00%

50,00%

100%

100%

02

8,00%

75,00%

25,00%

100%

100%

02

4,00%

100%



100%

100%

53

100%

Professor I
Professor
II
Professor
III
Professor
IV
Professor
V
Professor
VI
TOTAL

100%

Tempo de Docência

Tabela 3
Experiência (em anos)
De 01 a 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 30 anos
Mais de 30 anos
Total

Quantidade
38
07
05
01
01
00
53

Percentual
76,00%
12,00%
8,00%
2,00%
2,00%
0,00%
100%

Faixa Salarial

Tabela 4
Em R$
De R$ 50,00 a R$ 500,00
De R$ 501,00 a R$ 1.500,00
De R$ 1.501,00 a R$ 2.500,00
De R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00
De R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00
Acima de R$ 3.500,00
Total

Quantidade
12
17
12
5
2
5
53

Percentual
16%
36%
24%
10%
8%
6%
100%

TABELA ASPECTOS PROFISSIONAIS DO CAPITAL HUMANO DA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO (TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Tabela 5
FUNÇÃO

Quant.

Repres. em

Decide em
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Diretor de Serviços
Agente de Organização
Escolar
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Docente I
Auxiliar Docente II
Auxiliar
de
Serviços
Operacional
Assistente Administrativo
Supervisor de Gestão Rural
Analista Técnico Educacional
(Orientador Educacional)
Agente de Segurança Interna
Técnico Administrativo
Técnico Especializado
TOTAL

Centro Paula Souza
Percentual
10,00%

%
100%

%


%
100%

01

5,00%



100%

100%

04
01
01

20,00%
5,00%
5,00%





100%
100%
100%


100%
100%

04

20,00%



100%



01
01

5,00%
5,00%




100%
100%

100%
100%

01

5,00%



100%

100%

02
01
01
20

10,00%
5,00%
5,00
100%


100%
100%

100%







02

TEMPO DE EXPERIÊNCIA

Tabela 6
Experiência (em anos)
De 01 a 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 30 anos
Mais de 30 anos
Total

Quantidade

Percentual
01
01
14
0
0
04
20

5,00%
5,00%
70,00%
0,00%
0,00%
20,00%
100%

FAIXA SALARIAL

Tabela 7
Em R$
De R$ 50,00 a R$ 600,00
De R$ 601,00 a R$ 1.000,00
De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00
De R$ 1.501,00 a R$ 2.500,00
Acima de R$ 2.500,00
Total

Quantidade

Percentual
0
08
07
03
02
20

0,00%
40,00%
35,00%
15,00%
10,00%
100%

CONCLUSÃO

A Etec Astor de Mattos Carvalho analisando os aspectos comportamentais, como: atitudes, habilidades, idoneidade e disposição descrita no capital humano e, também, o alto ín
profissionais, constatamos que a Unidade Escolar conta com uma equipe cheia de expectativas, aspirações, e espera maior intensidade, flexibilidade, mudança e dinamismo, com um sistema de
aspectos. Entretanto, partindo dos dados obtidos através dos quadros chegouse a um diagnóstico que servirá como instrumento para um planejamento estratégico de aprimoramento continuado
como poderemos estar daqui a uma década e qual a articulação entre as ações propostas que deverão nortear a melhoria dos aspectos elencados, para que toda a equipe possa enfrentar c
cenário nacional e internacional imposto pela transformação tecnológica do mundo globalizado.

Mobilizando investimentos nestes aspectos em prol da comunidade escolar, estaremos certos que conseqüentemente, os reflexos dessas ações trarão benefícios positivos a socie
integrantes o peso do comprometimento com inovações, qualidade e desempenho através de procedimentos baseados nos princípios éticos que eleva cada vez mais a credibilidade do traba
deverá buscar procedimentos alternativos, novas idéias e opções capazes de garantir a melhoria da qualidade de toda a gestão escolar.

Para finalizar, a Etec com toda sua equipe se propõe em transformar as informações recebidas em ações comprometidas que envolvam todos os integrantes para chegar ao topo prin
sociedade.

Os quadros do capital humano apresentado nos seus diferente aspectos, oferecem informações e indicadores que são considerados como pontos fortes e fracos, mas com o envolvimento
ações conjuntas superará as fragilidades avançando cada vez mais para atingir o objetivo central que é a qualidade e o aprimoramento de todos em prol do ensino. A divulgação dos resultados
informações que irá servir para uma sensibilização, responsabilização e envolvimento individual, coletivo, no processo de mudanças que poderá ser fomentado para alcançar o sucesso da Etec
possível identificar também os indicadores que devem ser analisados à luz do detalhamento com tomada de decisões pelos estabelecimentos de metas e ações pertinentes que irão suscit
compreensão da extensão do conceito de trabalho coletivo e estrutural como sendo um esforço de todos na consecução dos objetivos comuns. Diante deste panorama, o diagnóstico obtido
expressas no Plano Diretor, exigem comprometimento de todos, preparo, atualização técnica, tecnológica permanente e incorporação de mecanismo que permita fomentar uma postura próativa c
escolar, da missão da escola e da instituição que é formar COMPETÊNCIA PROFISSIONAL adequada às necessidades dos diferentes mercados de trabalho com propósito de contribuir para me
elevar a qualidade, produtividade de processos, produtos e serviços prestados. No entanto, a Etec conta com uma posição de vanguarda buscando para sua comunidade novas política
desenvolvimento de competência, consciência crítica e disposição para enfrentar os novos desafios impostos pelo mundo globalizado.

Para finalizar, ressaltamos que é preciso dimensionar e analisar todos os dados obtidos nesse diagnóstico, descobrir novos valores, tendências, oportunidades, ameaças e sobre elas o qu
resultados obtidos. Desses procedimentos surgirão novas idéias e opções capaz de garantir a melhoria do Capital Humano com bastante sucessos na Etec.

PONTOS FORTES

A competência profissional da Comunidade Escolar, demonstrada por um ensino de qualidade; experiência e inovação profissional da equipe escolar, na função que exerce na escol
habilidade e disposição que consideramos, boa e alta.

Gestão participativa aberta e dinâmica.
Dedicação e disciplina
Competência Adminsitrativa
PONTOS FRACOS
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A maioria dos membros da equipe escolar não gostam de tomar decisão;
Falta de investimentos em treinamentos e desenvolvimento de habilidades;
Baixa escolaridade dos servidores administrativos

Nome:

Ailton Rodrigues Andrade

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Efetua a vigilância nas dependências da ETE, percorrendo sistematicamente e inspecionandoa para evitar a entrada de pessoas estranhas, roubos, incê
a contaminações em alguns setores, tais como: aviário, cuniário e pocilga.
• Auxilia na realização de parto dos animais, principalmente suínos, podendo adquirir infecções provenientes dos animais.
• Por efetuar ronda noturna em toda a escola está sujeito à riscos com ataques de animais peçonhentos, tais como: cobras escorpiões e aranhas.
• Efetuar captura de animais, quando encontrados soltos.
• Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dandolhes os primeiros combates para evitar alastramento, poden
zelar pelo patrimônio público.
• Durante a ronda noturna pode ser abordado por pessoas estranhas, que podem estar com a intenção de roubar, sendo o vigia vítima em potencial.
• Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d’água, estufas, etc.
• Desempenha outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Alexander da Silva Maranho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Alice da Silva Maranho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Aline Lopes da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Ana Paula Zaniboni Barreto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Antonio Carlos da Silva Barros

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Aparecida Inez Porto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Bruno Michel da Costa Mercurio

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Dar assistência ao educando, individualmente ou em grupo, no âmbito do ensino
de 2º grau, visando o desenvolvimento integral e harmonioso de sua
personalidade; ordenando e integrando os elementos que exercem influência em
sua formação e preparandoos no exercício das opções básicas.
Descrição Detalhada:
a) caracterizar a clientela escolar em nível sócioeconômicocultural, faixa etária,
cidade de procedência, etc.;
b) caracterizar os recursos humanos, físicos e materiais com os quais podese
contar para o desenvolvimento do plano de orientação;
c) manter ficha do aluno atualizada (com notas bimestrais, freqüência, dados
pessoais) com o objetivo de melhor orientálo;
d) aconselhar e orientar, individualmente ou em grupo, alunos com problemas
emocionais, disciplinares, familiares e de aprendizagem, a fim de promover seu
ajustamento e melhoria de rendimento escolar;
e) registrar na ficha individual do aluno os dados relatados durante o
aconselhamento e outras observações que se fizerem necessárias;
f) participar de reuniões promovidas pela escola;
g) atender os pais dos alunos que o procuram, fornecendo informações
adequadas e precisas a fim de esclarecer dúvidas sobre o rendimento escolar de
seus filhos;
h) aplicar e avaliar testes, inventários e questionários efetuados pelos alunos que
solicitam orientação vocacional e profissional;
i) colaborar na aplicação de provas e no recolhimento de trabalhos;
j) elaborar gráficos do rendimento escolar por matéria, cuja classe apresentou
baixo rendimento;
k) aplicar questionário de avaliação, objetivando coleta de informações sobre
pontos positivos e negativos que interferem no rendimento do aluno e, a partir
desses dados elaborar plano de atividades que venham colaborar para solução
dos problemas detectados pelos alunos;
l) desempenhar outras atividades correlatas e afins

Nome:

Bruno Michel da Costa Mercurio

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Cícera Maria Torres Cunha

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando salas, vestiário, quartos e banheiros (masculino/feminino) para manter as co
utilizandose de soluções, detergentes, germicidas, etc.
• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó; lustrando e escovandoos, para mantêlos em condi
• Zelar pela guarda, conservação e limpeza de móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares ao trabalho, bem como dos loca

Nome:

Conrado Luiz Biliero

Cargo/Função:

Docente
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Atividades:
Nome:

Cristiane Regina Amor de Santana

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:
Nome:

Daniel do Carmo de Camargo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Ecidir Ferreira Adorno Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Edson José dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Eduardo Bianconcini Teixeira Mendes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Elza Maria Pires Possi

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome:

Fernando de Moraes Garla

Cargo/Função:

Docente

Recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do
Assunto a ser tratado e procedendo ao encaminhamento;
Fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando
Recados para transmitir ao destinatário, a serviço do CEETEPS;
Manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons
Hábitos e respeito às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
Zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e
Materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço físico;
Desempenhar outras atividades correlatas e afins

Atividades:
Nome:

Gisele Aparecida Tascin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Gláucia Rachel Branco Castro

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

De acordo com o Regimento Comum das Ete's do CEETEPS:
Artigo 17  A Direção da Escola terá as seguintes atribuições:
I  garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação e neste Regimento;
II  coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;
III  organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;
IV  gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos;
V  promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;
VI  garantir:
a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;
VII  assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior;
VIII  expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizandose por sua autenticidade e exatidão;
IX  desenvolver ações visando o contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;
X  zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de outros bens colocados à disposição da escola;
XI  assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniados, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os excedentes à disposição de órgãos superiores;
XII  promover ações para a integração escolafamíliacomunidadeempresa;

XIII  coordenar a elaboração de projetos, submetendoos à aprovação dos órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus result
XIV  criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional; e
XV  prestar informações à comunidade escolar.
Nome:

Greice Roberta de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Guido Aparecido Branco Júnior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

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

24/53

07/08/2015

Centro Paula Souza

Nome:

Iriani Aparecida Norato Melhem

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Jean Suriano

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

João Ricardo Andrêo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

JONES GUSTAVO SILVÉRIO DA SILVA

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Realizar serviços relativos à programação, assistência, controle e orientação dos
• trabalhos referentes a agropecuária em auxílio às atividades de ensino.
• auxiliar os docentes em atividades práticas, preparando os materiais e produtos necessários ao desenvolvimento das mesmas, bem como orientar os a
existentes;
• prestar assistência aos alunos e aos estagiários orientandoos quanto ao preparo de solo, plantio, colheita, tratos sanitários, manuseio de máquinas e im
armazenamento e solucionar problemas pertinentes sob a orientação de profissional da área;
• coletar materiais para análises e exames laboratoriais;
• registrar dados, resultados e outras ocorrências;
• orientar e acompanhar os trabalhos de campo referentes a: conservação de solo, plantio, tratos fitossanitários, colheita, bem como trabalhos manuais d
• orientar, participar e auxiliar na instalação de campos experimentais na área de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, de produção de semen
melhoramento genético de plantas e de plantios com equipamentos agrícolas, definidos pelos profissionais da área, acompanhando e registrando o seu d
• manejar sistemas de irrigação e implantação de drenos;
• acompanhar e orientar os trabalhos referentes a: seleção de reprodutores, preparo de animais para cobertura e inseminação artificial, assistência nas p
geral e demais atividades de manejo, conforme orientação de profissional da área;
• inspecionar periodicamente os animais e suas instalações.
• manejar pastagens, preparar fenos e silagens, misturar rações e desenvolver o manejo nutricional para a obtenção de animais com melhores condiçõe
• zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos, implementos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho bem
• desenvolver outras atividades correlatas e afins.

Nome:

José Carlos Gimenez

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Supervisionar as atividades da área de atuação, planejando, organizando e controlando as mesmas, para assegurar o desenvolvimento ordenado e efic
• organizar, supervisionar e controlar as atividades rurais, provendo os recursos humanos e materiais necessários, analisando resultados, para assegura
• programar as atividades a serem desenvolvidas, ordenando os planos traçados pela Direção da Unidade de ensino agrícola, valendose de seus conhec
• determinar áreas, época e espécies a serem exploradas, baseandose nas características do solo, do ciclo das espécies e em outros dados, para orient
processo produtivo;
• identificar a necessidade de aquisição de máquinas, sementes, fertilizantes, defensivos, rações e demais insumos, para assegurar os meios indispensáv
• controlar as ações desenvolvidas, acompanhando e verificando o andamento das práticas agrícolas, pecuárias ou florestais, para comprovar o cumprim
recebidas pela direção da escola;
• avaliar os resultados obtidos nas diferentes áreas de trabalho, analisando todos os fatores relevantes, para introduzir ou sugerir alterações referentes à
gado, às práticas empregadas e a assuntos conexos;
• orientar e coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, dandolhes instruções e controlando as atividad
• desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

José Ferreira

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:
Nome:

José Ferreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Responder pelas atividades práticas de auxiliares do ensino de segundo grau,
instruindo e orientando alunos através de informações e demonstrações técnicas
operacionais, específicas nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar pela
conservação de equipamentos e instalações, cumprir e fazer cumprir as normas
de higiene e segurança do trabalho.

Nome:

Luana Sauvesuk

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Luciano Paladino Perrucci

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Lucimar Aparecida de Oliveira Chechetto

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do
• Assunto a ser tratado e procedendo ao encaminhamento;
• Fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando
• Recados para transmitir ao destinatário, a serviço do CEETEPS;
• Manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons
• Hábitos e respeito às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
• Zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e
• Materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço físico;
• Desempenhar outras atividades correlatas e afins

Nome:

Luiz Antonio Rabelo de Paula

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Marcia Cristina Zanini Pires

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando salas, vestiário, quartos e banheiros (masculino/feminino) para manter as con
utilizandose de soluções, detergentes, germicidas, etc.
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• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó; lustrando e escovandoos, para mantêlos em condi
• Zelar pela guarda, conservação e limpeza de móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares ao trabalho, bem como dos loca
Nome:

Michele Mittelstedt Devides

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Moacir Leocadio

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• auxilia e executa atividades para diagnósticos clínicos como necropsia, coleta e remessa de materiais para exames de laboratórios, partos e desinfecçõ
inerentes ao cargo, ficando assim exposto a todas as zoonoses e doenças infectocontagiosas.
• área de extensão rural e defesa sanitária cujas atividades envolvem manuseio de máquinas e aplicação de agrotóxicos (furadan, decis, tamaron, folicu
sevin, dithane, thiobel, cercobin e outros), ficando exposto a riscos tóxicos provocados por medicamentos, pesticidas e inseticidas.
• auxilia na manutenção da rede de esgoto e limpeza das baias da pocilga.

Nome:

Nelson Zanini

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• auxilia e executa atividades para diagnósticos clínicos como necropsia, coleta e remessa de materiais para exames de laboratórios, partos e desinfecçõ
inerentes ao cargo, ficando assim exposto a todas as zoonoses e doenças infectocontagiosas.
• área de extensão rural e defesa sanitária cujas atividades envolvem manuseio de máquinas e aplicação de agrotóxicos (furadan, decis, tamaron, folicu
sevin, dithane, thiobel, cercobin e outros), ficando exposto a riscos tóxicos provocados por medicamentos, pesticidas e inseticidas.
• auxilia na manutenção da rede de esgoto e limpeza das baias da pocilga.

Nome:

Odair Barbosa

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Efetua a vigilância nas dependências da ETE, percorrendo sistematicamente e inspecionandoa para evitar a entrada de pessoas estranhas, roubos, incên
contaminações em alguns setores, tais como: aviário, cuniário e pocilga.
• Auxilia na realização de parto dos animais, principalmente suínos, podendo adquirir infecções provenientes dos animais.
• Por efetuar ronda noturna em toda a escola está sujeito à riscos com ataques de animais peçonhentos, tais como: cobras escorpiões e aranhas.
• Efetuar captura de animais, quando encontrados soltos.
• Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dandolhes os primeiros combates para evitar alastramento, poden
zelar pelo patrimônio público.
• Durante a ronda noturna pode ser abordado por pessoas estranhas, que podem estar com a intenção de roubar, sendo o vigia vítima em potencial.
• Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d’água, estufas, etc.
• Desempenha outras atividades correlatas e afins.

Nome:

PRISCILA APARECIDA NUNES

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação, organização de documentos, bem como controlar todas as atividades relacionadas com a fol
administrativas para assegurar e agilizar o
• fluxo dos trabalhos da área de atuação.
• organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinente
obrigações;
• organizar e secretariar reuniões, da área de atuação, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das
• receber, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e documentos, de acordo com as normas estabelecidas para esse fim;
• organizar e manter atualizados fichários, arquivos, documentação, legislação e normas relacionadas com as atividades da área de atuação, visando a a
informações;
• requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo, máquinas e instrumentos da área de atuação, tomando providências para reparos
• providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação a serviço do Centro Paula Souza;
• manter atualizado o cadastro de servidores quanto aos dados pessoais, funcionais e financeiros, para possibilitar o processamento da folha de pagamen
informações;
• preparar dados da folha de pagamento a serem encaminhados para processamento, demonstrando os valores a serem pagos ou descontados e a ident
• conferir as alterações encaminhadas para o processamento, efetuando os acertos necessários em relação aos pagamentos realizados, para assegurar a
recolhimento dos encargos sociais;
• redigir cartas, circulares, ofícios em geral, bem como declarações, atestados, informações, guias e outros documentos relacionados com a situação dos
• atualizar o relatório financeiro e o quantitativo de servidores (admitidos e desligados) por faixas salariais, para subsidiar a área contábil/financeira na e
financeira;
• atender os servidores, orientando ou esclarecendo dúvidas relacionadas com o pagamento;
• desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Renata de Lima Tallão

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para assegurar os resultados fixados e assistir o seu
• dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação.
• identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação, propondo as políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e pro
• participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente a área em que atua, baseandose nos informes e conclusões levantadas,
definição de objetivos gerais e específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;
• elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e materia
rotinas;
• emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de atuação, colaborando no processo de tomada de decisão;
• organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseandose nas diretrizes da política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado pr
Unidade.
• manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas ap
• manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de atuação.
• promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área de atuação.
• desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Ronaldo Aparecido Tascin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Ronaldo Baragati Cassini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Sandro Marcos Ferreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para assegurar os resultados fixados e assistir o seu
• dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação.
• identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação, propondo as políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e pro
• participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente a área em que atua, baseandose nos informes e conclusões levantadas,
definição de objetivos gerais e específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;
• elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e materia
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rotinas;
• emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de atuação, colaborando no processo de tomada de decisão;
• organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseandose nas diretrizes da política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado pr
Unidade.
• manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas ap
• manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de atuação.
• promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área de atuação.
• desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Nome:

Sebastião Torres

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

• auxilia e executa atividades para diagnósticos clínicos como necropsia, coleta e remessa de materiais para exames de laboratórios, partos e desinfecçõ
inerentes ao cargo, ficando assim exposto a todas as zoonoses e doenças infectocontagiosas.
• área de extensão rural e defesa sanitária cujas atividades envolvem manuseio de máquinas e aplicação de agrotóxicos (furadan, decis, tamaron, folicu
sevin, dithane, thiobel, cercobin e outros), ficando exposto a riscos tóxicos provocados por medicamentos, pesticidas e inseticidas.
• auxilia na manutenção da rede de esgoto e limpeza das baias da pocilga.

Nome:

Selma Galhardo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Servidores Docentes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Silvia Maria Ribeiro Martins Ferreira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Silvio Cesar Letras

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

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

Thais Aparecida de Castro Ramos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Tiago Moraes da Cruz Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

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

Nome:

Welligton dos Santos Figueiredo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

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

27/53

07/08/2015

Centro Paula Souza

Nome:

Woltaire Carvalhar de Oliveira Mattozinho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FISICOS

A Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho possui atualmente uma belíssima estrutura física, técnicocientífica e didáticopedagógica para oferecer ensino de qualidade par
empregos mais sólidos no presente e no futuro. O volume de investimentos ao longo dos últimos cinco anos e atualmente, faz com que a nossa Etec viva um momento ímpar, e
contexto produtivo atual está sob a égide de um meio técnicocientíficoinformacional, exige um profissional crítico, participativo, criativo, comunicativo, flexível, polivalente e
que nossa Etec está preparada para formar pessoas com este perfil profissional, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento econômico, político, social e cultural da regi
Brasil no decorrer do século XXI. No ano de 2008 foi inaugurado o anfiteatro Lázaro Cavarsan, estrutura moderna e confortável com capacidade de 315 lugares, com
desenvolvidos eventos culturais destinados a diferentes projetos, workshops, fórum de debates e cerimônias festivas. Este espaço também poderá ser palco de comemorações e
região. Também foram inaugurados no ano de 2008 os laboratórios de Química (Bioenergia) e Microbiologia que darão suporte ao curso de Açúcar e Álcool, ao Ensino Mé
biológica do efluente emanado do Biodigestor. Estes laboratórios estão equipados com instrumentos e materiais para atender com eficiência todos os cursos oferecidos pela escol
O curso de Técnico em Agropecuária conta atualmente com um Laboratório de Processamento Agroindustrial Integrado, um importante espaço de produção de embutidos, defu
conhecimentos. A Etec desde muitos anos tem se dedicado ao processamento de carnes, tendo atingido níveis de excelência com seus produtos artesanais. A construção d
resultados nos processos de agroindustrialização e coloca os nossos produtos na preferência dos consumidores. A adequação da estrutura física do prédio onde está instalado
recursos investidos pelo Centro Paula Souza.
Os equipamentos foram comprados com recursos oriundos de Convênio assinado entre o Ministério da Educação e o Centro Paula Souza, com liberação de uma verba
investimentos em equipamentos primordiais para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do Curso Técnico em Agricultura e Agropecuária da noss
ser instalada no abatedouro da Etec, foi comprada em pregão realizado no dia 28 de agosto de 2008 na sede do Centro Paula Souza em São Paulo. Foram mais R$ 84.00
Laboratório de Processamento Agroindustrial Integrado à altura das necessidades de aprendizagem de nossos alunos.
Por outro lado existem instalações na Etec que necessitam de urgente reforma. A pocilga merece atenção especial, haja visto ser um importante setor da escola, tanto gerador de r
Os aviários e cuniário também precisam de reforma. Atualmente, a escola conseguiu deixar em boas condições de utilização o aviário de postura; já o aviário de corte
investimentos da própria Etec.
Os ambientes de ação pedagógica (salas de aula, laboratórios) estão em boas condições de uso. Nossas salas de aula contam com lousa panorâmica, TV's de 29º, dvd e ar c
entregue mais um bloco de salas de aulas e banheiros, com área construída de 490 m2. Os laboratórios de Informática, total de 04 (quatro), possuem microcomputadores de ú
Centro Paula Souza.
ESPAÇO FÍSICO  METRAGENS
Área total da escola – 200.860,00 m2
Área cultivada – 146.479,50 m2
Área de instalações
Aviários – 408,19 m2
Cuniário – 113,10 m2
Estábulo – 268,20 m2
Ovinos e caprinos – 200,00 m2
Suínos – 861,57 m2
Abatedouro – 59,10 m2
Indústria – 96,52 m2
Culturas protegidas – 646,52 m2
Culturas anuais – 54.970,00 m2
Culturas perenes – 19.662,98 m2
Áreas de pastagens – 70.800,00 m2
Viveiricultura – 400,00 m2
Área de serviços
Oficina – 117,65 m2
Fábrica de ração – 29,00 m2
Sala de ração – 31,00 m2
Almoxarifado – 33,00 m2
Sala de Mecânica – 39,00 m2
Depósito de implementos – 231 m2
Lavanderia – 26,25 m2
Secretaria – 54,59 m2
Administração – 60,00 m2
Cantina – 6,54 m2
Área de alojamentos – 1500,00 m2
Área de refeitório cozinha e dispensa – 196,09 m2
Áreas de desenvolvimento pedagógico – 502,09 m2
Anfiteatro – 304,00 m2
Laboratório Físico/Químico/Biológico – 25,00 m2
Laboratório Servidor Intragov – 25,00 m2
Laboratório hardware – 25,00 m2
Laboratório de Informática 1– 35,50 m2
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m2

Laboratório de Informática 2 – 36,00
Laboratório de Informática 3 – 36,50 m2
Laboratório de Informática 4 – 35,00 m2
Laboratório de Leitura – 60,00 m2
Biblioteca – 60,20 m2
Laboratório Físico, Químico e Biológico – 35,00 m2
Sala do grêmio – 25,00 m2
Sala da cooperativa – 40,00 m2
Sala multimeios – 48,75 m2
Salas de aulas – 496,30 m2
Áreas de recreação
Quadra esportiva – 551,00 m2
Campo de futebol – 1034,00 m2
Sala de jogos – 40,00 m2
Áreas de Técnico – Industrial
Abatedouro – 59,10 m2
Laboratório Agroindustrial – 96,52 m2
Sala de Panificação – 24,50 m2
Laboratório de Polpa de Frutas400m2
Área de sanitários – 225,53 m2
Localização:

Prédio I

Identificação do Ambiente:

Salas de Aula

Área:

496,30 m2

Descrição:

Neste ambiente existem 07 salas de aulas. Cada sala está equipada com lousa panorâmica, TV 29º, DVD, ar condicionado, mi
estão em bom estado de conservação e são utilizadas nos 3 períodos de funcionamento da escola.

Localização:

Prédio II

Identificação do Ambiente:

Salas de Aulas

Área:

252 m2

Descrição:

Neste ambiente existem 04 salas de aulas. Cada sala está equipada com lousa panorâmica, ar condicionado e ponto de intern
conservação e são utilizadas nos 2 períodos de funcionamento da escola.

Localização:

Prédio III

Identificação do Ambiente:

Anfiteatro

Área:

304 m2

Descrição:

No ano de 2008 foi inaugurado o anfiteatro Lázaro Cavarsan, estrutura moderna e confortável com capacidade de 315 lugare
são desenvolvidos eventos culturais destinados a diferentes projetos, workshops, fórum de debates e cerimônias festivas. Est
comemorações e eventos de toda comunidade científica da região.

Localização:

Prédio IV

Identificação do Ambiente:

Laboratórios de Informática

Área:

190 m2

Descrição:

Neste prédio estão inseridos 06 laboratórios de informática, sendo que 04 estão equipados 20 computadores cada; 01 está eq
utilizado como montagem de hardware. Estes laboratórios são utilizados por todos os cursos da Etec nos 3 períodos de funcio

Localização:

Prédio V

Identificação do Ambiente:

Refeitório

Área:

196 m2

Descrição:

É o ambiente onde são realizadas as refeições dos alunos, professores e funcionários. Este ambiente está em bom estado de

Localização:

Prédio VI

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Química e Microbiologia

Área:

60 m2

Descrição:

Os laboratórios de Química (Bioenergia) e Microbiologia dãosuporte ao curso de Açúcar e Álcool e Ensino Médio e aos trabalho
emanado do Biodigestor. Estes laboratórios estão equipados com instrumentos e materiais para atender com eficiência todos

Localização:

Prédio VII

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Processamento Agroindustrial Integrado

Área:

96,50 m2

Descrição:

Um importante espaço de produção de embutidos, defumados e conservas, além da produção de conhecimentos. A Etec desd
processamento de carnes, tendo atingido níveis de excelência com seus produtos artesanais. A construção deste laboratório d
processos de agroindustrialização e coloca os nossos produtos na preferência dos consumidores. A adequação da estrutura fí
laboratório foi realizada com recursos investidos pelo Centro Paula Souza.
Os equipamentos foram comprados com recursos oriundos de Convênio assinado entre o Ministério da Educação e o Centro P
R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) de investimentos em equipamentos primordiais para o aprimoramento do processo de ensi
Técnico em Agricultura e Agropecuária da nossa Etec. A câmara frigorífica prevista para ser instalada no abatedouro da Etec,
de agosto de 2008 na sede do Centro Paula Souza em São Paulo. Foram mais R$ 84.000,00 de investimentos para deixarmos
Agroindustrial Integrado à altura das necessidades de aprendizagem de nossos alunos

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Quadra Esportiva

Área:

551 m2

Descrição:

É o ambiente utilizado para prática de educação física e realização de eventos culturais. Foi reformada recentemente, porém,

Localização:

Térreo
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Identificação do Ambiente:

Administração

Área:

115 m2

Descrição:

Neste ambiente encontrase a Diretoria de Serviços Administrativo, Diretoria de Serviço Acadêmico e Direção da Etec. O préd
algumas adaptações, tais como: um ambiente para arquivo morto.

Localização:

Campo

Identificação do Ambiente:

Area de Cultivo

Área:

146479,50

Descrição:

Produção Agropecuária

Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Aviários

Área:

408,19 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Cuniário

Área:

113,10 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Estábulo

Área:

268,20 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Ovinos e caprinos

Área:

200,00 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Suínos

Área:

861,57 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Abatedouro

Área:

59,10 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Indústria

Área:

96,52 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Culturas protegidas

Área:

646,52 m2

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Culturas anuais

Área:

54.970,00

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Culturas perenes

Área:

19.662,98

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Áreas de pastagens

Área:

70.800,00

Descrição:
Localização:

Area Rural

Identificação do Ambiente:

Viveiricultura

Área:

400,00 m2

Descrição:
Localização:

serviços

Identificação do Ambiente:

Oficina

Área:

117,65 m2

Descrição:
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Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Fábrica de ração

Área:

29,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Fábrica de ração

Área:

29,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Sala de ração

Área:

31,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Almoxarifado

Área:

33,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Sala de Mecânica

Área:

39,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Depósito de implementos

Área:

231 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Lavanderia

Área:

26,25 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Secretaria

Área:

54,59 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Administração

Área:

60,00 m2

Descrição:
Localização:

Serviços

Identificação do Ambiente:

Cantina

Área:

6,54 m2

Descrição:
Localização:

Área de alojamentos

Identificação do Ambiente:

alojamentos

Área:

1500,00 m2

Descrição:
Localização:

Área de refeitório cozinha e dispensa

Identificação do Ambiente:

Área de refeitório cozinha e dispensa

Área:

196,09 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Anfiteatro

Área:

304,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório Físico/Químico/Biológico

Área:

25,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório Servidor Intragov

Área:

25,00 m2
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Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório hardware

Área:

25,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática 1

Área:

35,50 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática 3

Área:

36,50 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática 2

Área:

36,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática 4

Área:

35,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Leitura

Área:

60,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Biblioteca

Área:

60,20 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Laboratório Físico, Químico e Biológico

Área:

35,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Sala do grêmio

Área:

25,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Sala da cooperativa

Área:

40,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Sala multimeios

Área:

48,75 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de desenvolvimento pedagógico

Identificação do Ambiente:

Salas de aulas

Área:

496,30 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de recreação

Identificação do Ambiente:

Quadra esportiva

Área:

551,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de recreação

Identificação do Ambiente:

Campo de futebol

Área:

1034,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de recreação

Identificação do Ambiente:

Sala de jogos
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Área:

40,00 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de Técnico – Industrial

Identificação do Ambiente:

Abatedouro

Área:

59,10 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de Técnico – Industrial

Identificação do Ambiente:

Laboratório Agroindustrial

Área:

96,52 m2

Descrição:
Localização:

Áreas de Técnico – Industrial

Identificação do Ambiente:

Sala de Panificação

Área:

24,50 m2

Descrição:
Localização:

Área de sanitários

Identificação do Ambiente:

sanitários

Área:

225,53 m2

Descrição:

RECURSOS MATERIAIS

A escola, atualmente, está recursos materiais em bom estado de conservação. Nos últimos dois anos, chegaram equipamentos modernos tanto para uso pedagógico quanto adm
tem máquinas atualizadas; o laboratório de química recebeu equipamentos novos; o laboratório de microbiologia também recebeu instrumentos novos. Contudo, há necessidad
pedagógico,para atender o crescimento da Etec em sua sede Cabrália Palista e Classe de Extensão na cidade de Bauru , também, para que as aulas práticas tenham melhor quali
escola.
Quantidade

Bem

Departamento/Ambient

1

Arrado de 03 discos

Pedagógico/Administrativo

1

Balança Computadora Digital

Pedagógico/Administrativo

1

Balança Computadora Digital com Impressora de etiquetas

Pedagógico/Administrativo

9

Botijão para Sêmen

Pedagógico/Administrativo

3

Carreta de madeira

pedagógico/Administrativo

1

Câmara Frigorífica – Medindo internamente 3 m x 5 m e altura de 3m construída e

Pedagógico/Administrativo

1

Cultivador

Pedagógico/Administrativo

7

Datashow

Pedagógico  Sala de Aula

2

Debulhadeira de milho e feijão

Pedagógico/Administrativo

1

Desidratador/Defumador de Frutas, Legumes e Embutidos

Pedagógico/Administrativo

1

Despoldador de frutas

Pedagógico/Administrativo

1

Despoldador de frutas

Pedagógico/Administrativo

9

DVD

Pedagógico  Sala de Aula

1

Esterilizador de Facas e Chairas

Pedagógico/Administrativo

1

Fogão Industrial com forno

Administrativo  Cozinha

1

Grade convencional hidráulica

Pedagógico/Administrativo

2

Grade niveledora

Pedagógico/Administrativo

8

Impressora

Pedagógico/Administrativo

1

Injetora de Salmoura

Pedagógico/Administrativo

1

Lavador de Botas Individual

Pedagógico/Administrativo

1

Lavador de Mãos Individual

Pedagógico/Administrativo

1

Mesa de Manipulação em inox

Pedagógico/Administrativo

1

Mesa de Manipulação em inox

Pedagógico/Administrativo

Microcomputadores

Pedagógico  Laboratórios

3

Microscópios

Pedagógico  Laboratório d

1

Misturador de carne horizontal para massas de embutidos

Pedagógico/Administrativo

1

Onibus Scania

Pedagógico/Cooperativa

4

Ordenhadeira de Leite

Pedagógico/Administrativo

1

Picador de Carnes com Gabinete

Pedagógico/Administrativo

1

Picador de Carnes com Gabinete

Pedagógico/Administrativo

1

Pick Up Corsa

Pedagógico/Cooperativa

1

Plaina hidráulica

Pedagógico/Administrativo

2

Plantadeira de 03 linhas

Pedagógico/Administrativo

1

Projetor de Slides

Pedagógico  Sala de aula

2

Retroprojetor

Pedagógico  Sala de Aula

2

Roçadeira

Pedagógico/Administrativo

1

Seladora de câmara a vácuo

Pedagógico/Administrativo

1

Serra Fita para Osso em aço inox

Pedagógico/Administrativo

2

Tratores

Pedagógico/Administrativo

1

Tronco de contenção de bovinos

Pedagógico/Administrativo

6

TV. 29 tela plana

Pedagógico  Sala de Aula

60

RECURSOS FINANCEIROS
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Fontes de Recursos Financeiros
Base Ano de 2014
Governo Federal R$ 3.285,90
Centro Paula Souza R$ 1.622.608,83
Cooperativa Escola R$ 105.480,32
APM R$ 38.250,00

Total R$ 1.769.625,05
Dados Percentuais (base : ano de 2014)
Governo Federal 0,20%
Centro Paula Souza 91,70 %
Cooperativa Escola 5,90%
APM 2,20%

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Serviços Prestados por Empresa Terceirizada

Serviço – Vigilancia
Empresa Alphagama Vigilância e Segurança Ltda 23/05/2013  30 meses Gestora: Priscila Aparecida Nunes  Assistente Administrativo da ETEC Vigencia: 23/05/2013 a 23/11/2015
Empresa Alphagama Vigilância e Segurança Ltda 25/11/2013  19 meses Gestor: José Maria Gomes  Coordenador de Classe Descentralizada da ETEC Vigencia: 25/11/2013 a 25/06/2015
Serviço – Limpeza
Empresa Provac Serviços Ltda Vigência 11/04/2012  45 meses Gestora: Renata de Lima Tallão  Diretora de Serviços da ETEC Vigencia: 11/04/2012 a 11/01/2016
Empresa Pluri Serviços Ltda Vigência 01/12/2014  15 meses Gestor: José Maria Gomes  Coordenador de Classe Descentralizada da ETEC Vigencia: 01/12/2014 a 01/03/2016
Serviço – Alimentação
Empresa MR Alimentação e Serviços Ltda  EPP Vigência 05/03/2010  60 meses Gestora: Priscila Aparecida Nunes  Assistente Administrativo da ETEC Vigencia: 05/03/2010 a 05/03/2015

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES  2015
Denominação:

APM  Associacao de Pais e Mestres

Descrição:

ATRIBUICAO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO

As atribuicoes da Associacao de Pais e Mestres da Etec Astor de Mattos Carvalho sao as descritas abaixo, extraidas do artigo 4º do Estatuto Padrao das Assoc

Artigo 4º  Para a consecucao dos fins a que se referem os artigos anteriores, a Associacao se propoe:
I colaborar com a dire? para o estabelecimento e para atingir os objetivos educacionais propostos pela escola;
II representar as aspiracoes da comunidade e dos pais de alunos junto a escola;
III mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistencia ao escolar carente, nas areas socioeconomicas e educativas
c) a conserva? e manuten? preventiva de equipamentos e das instala?s d) programama? de atividades culturais e lazer que envolvam a participa? conjunta de
IV colaborar na programama? do uso dos ambientes da escola pela comunidade, principalmente nos periodos ociosos;
V favorecer o entrosamento entre pais e professores;
VI prestar servi? a comunidade, oferecendo cursos, de educa? profissional promovendo eventos e outras atividades educativas, atrav?de conv?os, parcerias
A composi? atual da APM da Etec Astor de Mattos Carvalho ? seguinte:
APM Diretoria Executiva

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Executivo: Renata de Lima Tallão
ViceDiretor Executivo: Luis Antônio Rabelo de Paula
Diretor Financeiro: Marcos Antonio Garcia
Vice Diretor Financeiro: Carlos Eduardo da Silva
Diretor Cultural: Selma Galhardo
Diretor Social: Bruno Michel da Costa Mercurio
Diretor de Patrimonio: Edson Jose dos Santos
CONSELHO FISCAL
PAIS(2): Ana Paula Zaniboni Barreto e Elza Maria Pires Possi
MEMBRO ASSOCIADO (1): Daniel Camargo

SUPLENTE(1): Cicera Maria Torres Cunha

Denominação:

Conselho de Escola
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CONSELHO DE ESCOLA
As atribui? do Conselho de Escola da Etec Astor de Mattos Carvalho descritas abaixo, extra?s do artigo 11 do Regimento Comum das Escolas T?icas Estaduais
Souza:
“Artigo 11  O Conselho de Escola ter?as seguintes atribui?s:
I  deliberar sobre:
a) a proposta pedag?a da escola;
b) as alternativas de solu?s para os problemas administrativos e pedag?os;
c) as prioridades para aplica? de recursos gerados pela escola e institui?s auxiliares;
II  propor ao CEETEPS a extin? ou a cria? de cursos;
III  aprovar o Plano Plurianual de Gest?lano Escolar; e
IV  apreciar os relat[orios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas.
§ 1º  O Conselho de Escola poder ser convocado pela Dire? para manifestarse sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.

§ 2º  O Conselho de Escola ira reunirse ordinariamente, no m?mo, uma vez a cada semestre e,extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente

No ano de 2013, a elei? do Conselho de Escola foi realizada em reuni?Plen?a realizada no dia 09/03/2013 e ficou composto da seguinte forma:

Comunidade Interna Escolar
Diretor: Glaucia Rachel Branco Castro
Representante das Diretorias de Servico: Sandro Marcos Ferreira
Professor: Guido Aparecido Branco Junior
Servidor TecnicoAdministrativo: Priscila Aparecida Nunes
Pai de Aluno: Paulo Renato Murbach
Aluno: Jessica Galves da Costa

COMUNIDADE EXTRA ESCOLAR
Representante das Instituicoes Auxiliares:
Geferson Cristiano Galdino de Lima (CRQ)
Representante dos Empresarios vinculados a um Curso: Eduardo Bianconcini Teixeira Mendes
Aluno Egresso: Monique Belai Pinto
Representante do Poder Publico:Marcio Jose Zanini
Representante de Orgao de Classe:
Vitor Moreira Tallao

Denominação:

Conselho de Residencia Escolar

Descrição:

? respons?l pelas tomadas de decis?e regras de conviv?ia da resid?ia escolar
Em 2015 esta composto pelos Seguintes Integrantes :
Professor Orientador da Cooperativa Escola: Antonio Carlos da Silva Barros
Dois (2) professores designados pela dire? da Etec: Daniel do Carmo de Camargo, Luciano Palladino Perrucci
Dois(2) funcionarios, escolhidos pelos pares:
Elza maria Pires Possi e Lucimar Aparecida de Oliveira Chechetto
Quatro (4) pais de alunos residentes:
Oreste Eduardo Fernandes e Luzia Calme Pinheiro Correa
Quatro (2) alunos residentes:
Ana Rita Dutra Vasconcellos e Bruna Araujo

Denominação:

Cooperativa Escola

Descrição:

ESTATUTO DA COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO, APROVADO PELA ASSEMBL?A GERAL REALIZADA NO DIA 20 DE
CAP?ULO I
DA DENOMINA?O, SEDE, FORO, REA, PRAZO DE DURA?O E ANO SOCIAL

Art. 1º  A Cooperativa Escola dos Alunos da ETEC Astor de Mattos Carvalho sociedade civil de responsabilidade limitada, constitu? em 21 de dezembro de 200
pelo presente Estatuto, tendo:
I  Sede e Administra? na ETEC Astor de Mattos Carvalho, munic?o de Cabr?a Paulista;
II  Foro jur?co na comarca de Duartina, Estado de S?Paulo;
III  rea de a? para efeito de admiss?de associados, fica limitada ?ede da ETEC Astor de Mattos Carvalho;
IV  Prazo de dura? indeterminado e ano social compreendido no per?o de 1º de Julho a 30 de Junho.
CAP?ULO II
DO OBJETO SOCIAL

Art. 2º  A cooperativa tem por objetivos:
I) Educar os alunos dentro dos princ?os do cooperativismo, servindo de instrumento operacional do processo de aprendizagem, como componente curricular m
II) Apoiar a escola em sua a? educativa, integrando suas atividades no curr?lo e fornecendo a pr?ca e fixa? de conhecimentos necess?os ?orma? integral do t
§ 1º  Para a realiza? de seus objetivos, a Cooperativa, na medida das suas possibilidades, e, com base na colabora? rec?oca de seus associados, atuar?a seg
a) Setor de compras em comum: Promover a defesa econ?a dos interesses comuns visando a aquisi? de material did?co e insumos em geral necess?os ao ex
b) Setor de vendas em comum: Realizar a comercializa? dos produtos agropecu?os e outros decorrentes da atividade educacional;
c) Setor de presta? de servi?: Poder?anter por conta pr?a ou atrav?de conv?os com entidades p?cas ou privadas, quaisquer servi? de conveni?ia do ensino e
d) Setor Industrial: Transforma? dos produtos agropecu?os e outros relacionados com as Habilita?s e cursos oferecidos pela ETEC.
§ 2º  A Cooperativa poder?amb?participar e promover campanhas que visem a divulga? e expans?do cooperativismo, manter interc?io com outras cooperativ
racionalizando os meios de produ?.
CAP?ULO III
DOS ASSOCIADOS
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SE?O I
DA ADMISS? DEMISS? DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES

Art. 3º  Podem ingressar na Cooperativa todos os alunos maiores de 14 anos, regularmente matriculados na Escola, e que concordem com as disposi?s deste
de cooperados salvo impossibilidade t?ica de presta? de servi? e n?podendo ser inferior a 20 (vinte) pessoas f?cas. A incapacidade dos menores, relativa ou a
conforme Resolu? 23 do Conselho Nacional do Cooperativismo.
Par?afo ?o  Podem associarse ?ooperativa, a crit?o do Conselho de Administra?:
a) Os componentes do corpo docente e funcion?os da ETEC;.

Art. 4º  Para associarse, o interessado preencher? ficha de inscri? fornecida pela Cooperativa.
Par?afo ?o  Ao ingressar na Escola e ap?fetiva? da matr?la, o cooperado subscrever?s quotaspartes do Capital nos termos e condi?s previstas neste Estatuto
Cooperativa, assinar? Livro de Matr?la da Cooperativa.
Art. 5º  Constituemse direitos dos associados:
I Participar das Assembl?s Gerais, discutindo e votando os assuntos que forem tratados;
II  Propor ao Conselho de Administra? e ?Assembl?s medidas de interesse da institui? e de alcance social;
III  Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo desde que obedecidos os dispositivos legais, estatut?os e regimentais;
IV  Utilizar integralmente todos os servi? da Cooperativa, bem como participar de todas as atividades programadas pela mesma;
V  Receber o valor de suas quotaspartes, de acordo com o artigo 15 deste Estatuto, quando do seu desligamento da Cooperativa.
Par?afo ?o  A demiss?do associado, que nao poder?er negada, darse?nicamente a seu pedido e ser?equerida ao DiretorPresidente, sendo por este levada
reuni?e averbada no Livro de Matr?la da Cooperativa, mediante termo assinado pelo DiretorPresidente.

Art. 6º  Constituemse deveres dos associados:
I Cumprir os dispositivos da Lei, do Estatuto, do Regimento Interno, bem como as delibera?s das Assembl?s Gerais;
II Participar ativamente das Assembl?s Gerais, sugerindo alternativas que possam contribuir para o desenvolvimento da institui? e bem estar dos associados
III Zelar pela idoneidade da institui? e seu patrim?, cumprindo pontualmente as fun?s que lhe s?pr?as ou atribu?s;
IV Participar das atividades de cunho social, cultural e educacional promovidas e/ou articuladas pela cooperativa.
V Subscrever e integralizar as quotas partes do capital social nos termos deste Estatuto.
Art. 7º  A responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade ser?imitada ao valor do capital por ele subscrito.
SE?O II
DA ELIMINA?O E EXCLUS?
Art. 8º  O associado poder?er eliminado da Cooperativa quando tiver comportamento prejudicial ?ociedade, ou em virtude de infra? legal ou estatut?a.
Par?afo 1º  Os casos de que trata este artigo s?de compet?ia do Conselho de Administra?, que dever?irmar termo no Livro de Matr?la com os motivos que le
Par?afo 2º  O Conselho de Administra? tem prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado sua elimina?, cabendolhe recurso, com efeito suspensiv
Geral Ordin?a, no prazo de 15 dias ?s ap?omar conhecimento da elimina? .
Art. 9º  O associado ser?xclu? da Cooperativa quando:
I. Houver dissolu? da pessoa jur?ca;
II. Ocorrer morte da pessoa f?ca;
III. No caso de incapacidade civil n?suprida,
IV. Por deixar de atender aos requisitos estatut?os de ingresso e perman?ia na Cooperativa
V. Efetivarse o desligamento do aluno, professor ou funcion?o do estabelecimento de ensino;
Par?afo ?o  a responsabilidade do associado perante terceiros perdura at? aprova? das contas do exerc?o em que se deu o desligamento, conforme o dispos
CAP?ULO IV
DO CAPITAL SOCIAL
Art. 10  O Capital Social da Cooperativa ?ormado pela subscri? de quotaspartes de valor unit?o igual a R$ 1,00 (Um real).
Art. 11  O Capital Social ?ari?l de acordo com o n?o de associados e de quotaspartes subscritas, nao podendo ser inferior a R$ 60,00 (sessenta reais).
Art. 12  Cada associado dever?ubscrever no m?mo, 3 (tr? quotaspartes e no m?mo o correspondente a um ter?do Capital Social.
Art. 13  As quotaspartes subscritas ser?pagas ?ista, no ato da inscri? na Cooperativa.
Art. 14 S?consideradas automaticamente doadas ?ooperativa as quotaspartes de capital dos associados que deixarem a Cooperativa e n?as requererem no
Par?afo ?o  as quotaspartes do Capital Social n?poder?ser cedidas a terceiros estranhos ?ociedade.

Art. 15  A restitui? do valor correspondente ?quotaspartes integralizadas em caso de demiss? elimina? e exclus?somente ser?fetuada ap? aprova? do balan?
CAP?ULO V
DOS ORG? SOCIAIS
SE?O I
DA ASSEMBL?A GERAL

Art. 16  A Assembl? Geral dos associados, Ordin?a ou Extraordin?a, ? ?o supremo da Cooperativa. Dentro dos limites da Lei, deste Estatuto e da proposta ped
de interesse da Sociedade e suas delibera?s vinculam a todos ainda que ausentes ou discordantes.
Art. 17  A Assembl? Geral ser?onvocada e dirigida pelo DiretorPresidente da Cooperativa.
Par?afo ?o  Poder?amb?ser convocada por qualquer dos ?os de administra?, pelo Conselho Fiscal se ocorrerem motivos graves e urgentes ou ainda,
gozo de seus direitos sociais, ap?ma solicita? nao atendida.

Art. 18  Em qualquer das hip?es referidas no artigo anterior, as Assembl?s Gerais s?convocadas com anteced?ia m?ma de 10 (dez) dias para a primeira reun
(uma) hora para a terceira, excetuandose o artigo 51 deste Estatuto.
Par?afo ?o  As tr?convoca?s poder?ser feitas num ?o Edital, desde que constem, expressamente, os prazos para cada uma delas.

Art. 19  Nao havendo "quorum" para instala? da Assembl? convocada nos termos do artigo anterior, ser?eita nova convoca? com anteced?ia m?ma de 10 (de
Par?afo ?o  Se ainda assim nao houver "quorum" para a sua instala? ser?dmitida a inten? de dissolver a Sociedade.
Art. 20  Dos Editais de Convoca? das Assembl?s Gerais dever?constar:
I. A denomina? da Cooperativa, seguida da express?"Convoca? da Assembl? Geral" Ordin?a ou Extraordin?a, conforme o caso;
II. O dia e hora da reuni? em cada convoca?, assim como o endere?do local de sua realiza?, o qual salvo motivo justificado, ser?empre o da sede social;
III. A seq?ia ordinal das convoca?s;
IV. A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especifica?s;
V. O n?o de associados existentes na data da sua expedi?, para efeito de c?ulo do "quorum' de instala?.
VI. A assinatura do respons?l pela convoca?.
§1º  No caso da convoca? ser feita por associados, o Edital ser?ssinado, no m?mo, pelos 4 (quatro) primeiros signat?os do documento que a solicitou.
§ 2º  Os Editais de convoca? ser?afixados em locais vis?is das depend?ias mais comumente freq?adas pelos associados, publicados em jornal e transmitidos
Art. 21  ?da compet?ia da Assembl? Geral, a destitui? de membros dos Conselhos de Administra? e Fiscaliza?.
Par?afo ?o  Ocorrendo destitui? que possa comprometer a regularidade da Administra? ou Fiscaliza? da Entidade, poder? Assembl? designar administradores
se efetuar?o prazo m?mo de 30 (trinta) dias.

Art. 22  O "quorum", para instala? da Assembl? Geral, ? seguinte:
I. 2/3 (dois ter?) do n?o dos associados em condi?s de votar, em primeira convoca?;
II. Metade mais um dos associados, em segunda convoca?;
III. M?mo de 10 (dez) associados, em terceira convoca?.
Par?afo ?o  Para efeito de verifica? do "quorum" de que trata este artigo, o n?o de associados presentes, em cada convoca?, farse?or suas assinaturas, segu
apostas no Livro de Presen?

Art. 23  Os trabalhos das Assembl?s Gerais ser?dirigidos pelo Diretor Presidente, secretariado pelo Diretor AdministrativoFinanceiro.
§ 1º  Na aus?ia do Diretor AdministrativoFinanceiro da Cooperativa e de seu substituto, o Diretor Presidente convidar?utro associado para secretariar os trab
§ 2º  Quando a Assembl? Geral nao tiver sido convocada pelo Diretor Presidente, a sess?ser?irigida por um associado escolhido na ocasi? entre os membros
que dever?ecretariar os trabalhos e que ser?onvidado para compor a Mesa.

Art. 24  Os ocupantes de cargos sociais, nao poder?votar nas decis?sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta entre os quais os de p
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tomar parte dos respectivos debates.

Art. 25  Nas Assembl?s Gerais, em que for discutida a presta? de contas, o Diretor Presidente da Cooperativa, logo ap? leitura do Relat? do Conselho de Adm
solicitar?o Plen?o que indique um associado para coordenar os debates e a vota? da mat?a.
§ 1º  Transmitida a dire? dos trabalhos, o Presidente, Diretores e Fiscais deixar?a Mesa, permanecendo, contudo, no recinto ?isposi? da Assembl?, para os es
§ 2º  O coordenador indicado escolher?ntre os associados, um secret?o "adhoc", para auxili?o na reda? das decis?a serem inclu?s na Ata, pelo Secret?o da A

Art. 26 As delibera?s das Assembl?s Gerais somente poder?versar sobre os assuntos constantes do Edital de Convoca?.
§ 1º  Em regra, a vota? ser? descoberto, mas a Assembl? poder?ptar pelo voto secreto, atendendose ent??normas usuais.
§ 2º  O que ocorrer na Assembl? Geral dever?onstar de Ata circunstanciada, lavrada em livro pr?o, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos Diretore
(dez) associados, designados pela Assembl? e ainda por quantos o queiram fazer.
§ 3º  As delibera?s nas Assembl?s Gerais ser?tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes com direito a votar, tendo cada associado dire
§ 4º  Os associados admitidos depois da convoca? da Assembl? Geral nao poder?dela participar.
Art. 27  Prescreve em 4 (quatro) anos a a? para anular as delibera?s da Assembl? Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula? ou tomadas com viola? da
em que a Assembl? tiver sido realizada.
SE?O II
DA ASSEMBL?A GERAL ORDINRIA

Art. 28  A Assembl? Geral Ordin?a realizarse?brigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 (tr? primeiros meses ap? encerramento do exerc?o socia
dever?constar da ordem do dia:
I. Presta? de conta dos ?os de administra?, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relat? de gest?
b) Balan?
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insufici?ia das contribui?s para cobertura das despesas da Sociedade e do parecer do Co
II. Destina? das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insufici?ia das contribui?s para cobertura das despesas da sociedade, deduzindose, no
Obrigat?s;
III. Elei? dos componentes do Conselho de Administra? e Conselho Fiscal;
IV. Quaisquer assuntos de interesse social, exclu?s os citados no artigo 30 deste Estatuto, desde que mencionados no respectivo Edital.
§ 1º  Os membros dos ?os de Administra? e Fiscaliza? nao poder?participar da vota? das mat?as referidas no item I  a, b e c.
§ 2º  A aprova? do Relat?, Balan?e Contas dos Org? de Administra? desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fra
deste Estatuto.
SE?O III
DA ASSEMBL?A GERAL EXTRAORDINRIA

Art. 29  A Assembl? Geral Extraordin?a realizarse?empre que necess?o e poder?eliberar sobre qualquer assunto de interesse da Sociedade desde que men
Art. 30  ?da compet?ia exclusiva da Assembl? Geral Extraordin?a deliberar os seguintes assuntos:
I. Reforma de estatuto;
II. Fus? incorpora? ou desmembramento;
III. Mudan?do objetivo da Sociedade;
IV. Dissolu? volunt?a da Sociedade e nomea? de liquidantes;
V. Contas do liquidante.
Par?afo ?o  S?necess?os os votos de 2/3 (dois ter?) dos associados presentes, para tornar v?das as delibera?s de que trata este artigo.
SE?O IV
DO CONSELHO DE ADMINISTRA?O

Art. 31  A CooperativaEscola ser?dministrada por um Conselho de Administra? composto por 5 (cinco) membros eleitos pela Assembl? Geral dentre os assoc
obrigat? ao t?ino de cada mandato a renova? de no m?mo 1/3 (um ter? dos seus componentes.
§ 1º  Os componentes do Conselho de Administra? n?poder?ter entre si la? de parentesco at? segundo grau, em linha reta ou colateral.
§ 2º  Em no m?mo 72 (setenta e duas) horas ap? elei?, o Conselho de Administra? eleger?entre eles, os que ocupar?os cargos de Diretor Presidente, Diretor
Assistentes.
§ 3º  O Conselho de Administra? poder?ubstituir entre si, sempre que julgar necess?o, os membros ocupantes de cargos da Diretoria.

Art. 32  Nos impedimentos de at?0 (trinta) dias, o Diretor Presidente ser?ubstitu? pelo Diretor VicePresidente, este pelo Secret?o e este por um Conselheiro
Administra?.
§ 1º  Nos impedimentos superiores a 30 (trinta) dias, compete ao Conselho de Administra? eleger um de seus membros para a Diretoria vacante.
§ 2º  Se ficarem vagos por mais de 30 (trinta) dias mais da metade dos cargos do Conselho de Administra?, dever? Diretor Presidente ou os membros restan
Assembl? Geral para seu preenchimento.
§ 3º  Os substitutos exercer?os cargos somente at? final do mandato de seus antecessores.
§ 4º  Perder?utomaticamente o cargo o membro que, sem justificativa, faltar a 3 (tr? reuni?ordin?as consecutivas ou 6 (seis) intercaladas.
§ 5º  A demiss? elimina? ou exclus?n?isenta o integrante do Conselho de Administra? da responsabilidade pelos atos administrativos e financeiros realizados
com culpa ou dolo.
Art. 33  Compete ao Conselho de Administra?, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, atendidas as decis?e recomenda?s da Assembl? Geral:
a) Fixar as diretrizes de funcionamento da Sociedade;
b) Elaborar o Plano de Trabalho Anual da Sociedade;
c) Homologar sobre a admiss? elimina? ou exclus?dos associados;
d) Prestar contas referentes aos recursos provenientes de ?os p?cos ou privados;
e) Autorizar as despesas educacionais e operacionais, conjuntamente com o Professor Orientador conforme resolu? C.N.C. nº23 de 09/02/82;
f) Regulamentar a aquisi? e aliena? de bens moveis conforme orienta? dos ?os superiores.
Art. 34  Compete ao Diretor Presidente:
a) Representar a Cooperativa em ju?, ou fora dele, com o devido assessoramento do Professor Orientador e ou Diretor da Escola;
b) Convocar e presidir as Assembl?s Gerais e reuni?do Conselho de Administra?;
c) Presidir o Conselho de Administra? e supervisionar as atividades desenvolvidas na sociedade;
d) Assinar todos os documentos cont?is e contratuais da sociedade;
e) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno da Cooperativa.
Par?afo ?o  Os documentos cont?is, despesas e contratos ser?coassinados pelo Professor Orientador.
Art. 35  Compete ao Diretor VicePresidente:
a) Acompanhar permanentemente o trabalho do Presidente, substituindoo nos seus impedimentos;
b) Coordenar os trabalhos da Comiss?T?ica de Apoio e Execu?

Art. 36  Ao Secret?o compete:
a) Secretariar e lavrar as atas das reuni?do Conselho de Administra? e das Assembl?s Gerais, responsabilizandose pelos livros, documentos e arquivos da Co
b) Assinar, conjuntamente com o DiretorPresidente, cheques banc?os, contratos e demais documentos, inclusive t?los de cr?tos constitutivos de obriga?s.

Art. 37 – Compete aos Conselheiros Assistentes acompanhar e assessorar a Diretoria, participar das reuni?regulares e extraordin?as e responsabilizarse pela
Conselho de Administra?.

Art. 38  Todas as atividades programadas e executadas dever?estar em conson?ia entre si e respaldadas pelo Conselho de Administra? e pelo Professor Orie

SE?O V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 39  O Conselho Fiscal comp?e de 3 (tr? membros efetivos e de igual n?o de suplentes, eleitos anualmente, entre os cooperados, em Assembl? Geral, sen
dos seus componentes.
Par?afo ?o  S?ineleg?is para o Conselho Fiscal os parentes entre si, ou dos membros do Conselho de Administra? at? 2º grau em linha reta ou colateral.

Art. 40  Ao Conselho Fiscal compete:
a) Exercer ass?a fiscaliza? sobre as opera?s, atividades e servi? da Cooperativa;
b) Conferir, mensalmente o saldo do numer?o existente em caixa, verificando se O mesmo est?entro dos par?tros estabelecidos pelo Conselho de Administra?
c) Verificar se o extrato das contas banc?as confere com a escritura? mensal e anual da Cooperativa;
d) Examinar se o montante das despesas e investimentos realizados est?em conformidade com o Plano de Trabalho;
e) Certificarse das exig?ias e deveres da sociedade junto aos ?os tribut?os e trabalhistas;
f) Analisar o Balan?e os Relat?s Anuais, os Balancetes mensais, e outros Demonstrativos Financeiros e Administrativos, emitindo o devido parecer t?ico para a
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g) Informar o Conselho de Administra? da real situa? financeira da sociedade e, quando estritamente necess?o, convocar a Assembl? Geral para a notifica? ao
h) Articularse com a equipe t?icopedag?a da Escola de maneira a assegurar o cumprimento das finalidades educativas da cooperativa;
i) Indicar dois membros para participar das reuni?do Comit?ducativo para prestar os esclarecimentos necess?os.
Par?afo ?o  Para o exame das opera?s financeiras e verifica? da escritura? cont?l e documentos fiscais o Conselho dever?ontar com o assessoramento t?ico p
Orientador.
Art. 41  O Conselho Fiscal reunirse?ordinariamente, uma vez por m?e, extraordinariamente, sempre que necess?o com a participa? de, no m?mo 3 (tr? de
Par?afo ?o  Em sua primeira reuni?escolher?entre de seus membros efetivos um Coordenador e um Secret?o.
Art. 42  As delibera?s ser?tomadas por maioria simples de votos que constar?de Ata lavrada em livro pr?o, devidamente assinada pelos presentes, cabendo

Art. 43  Ocorrendo 3 (tr? ou mais vagas no Conselho Fiscal, o restante de seus membros ou o Conselho de Administra? convocar? Assembl? Geral para o dev
SE?O VI
DA COMISS?T?NICA DE APOIO E EXECU?O

Art. 44 A Comiss?T?ica de Apoio e Execu? (COTAE) ?omposta por 6 (seis) membros, todos alunos da ETEC, eleitos pelos associados at?2 horas ap? realiza? d
ano, podendo ser reeleitos.
§ 1º  Somente poder?concorrer ?elei?s candidatos que integrem chapas completas;
§ 2º  Ocorrendo 3 (tr? ou mais vagas na Comiss?T?ica de Apoio e Execu?, o Conselho de Administra? convocar?ovas elei?s para o devido preenchimento.
Art. 45 – S?atribui?s da COTAE:
a) Assessorar o Conselho de Administra? e colaborar na execu? das atividades, de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa.
b) Assistir ?reuni?do Conselho de Administra?, apresentando sugest?e participando das discuss?
SE?O VII
DO COMITE EDUCATIVO
Art. 46  O Comit?ducativo ?m ?o assessor do Conselho de Administra? e ter?omo objetivos:
a) Levar ao Conselho de Administra? as reivindica?s e sugest?dos associados;
b) Repassar aos associados as decis?tomadas pelo Conselho de Administra?;
c) Buscar experi?ias vivenciadas junto a outras Cooperativas;
d) Promover e divulgar os objetivos da Cooperativa junto ao quadro social e ?omunidade.
Par?afo ?o  No cumprimento de suas atribui?s, o Comit?ducativo dever?esenvolver a?s que incentivem a participa? dos associados na Cooperativa.
Art. 47  O Comit?ducativo ser?ormado no m?mo por um representante cooperado eleito em cada classe:
§ 1º  O Comit?leger?m Coordenador e um Secret?o que se far?representar nas reuni?do Conselho de Administra?.
§ 2º  O Regimento Interno do Comit?ducativo tra??s demais atribui?s e seu funcionamento.
CAP?ULO VI
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 48  As elei?s para os cargos do Conselho de Administra? e Conselho Fiscal realizarseao em Assembl? Geral Ordin?a.
Par?afo ?o  Ser?nstitu? a Comiss?Eleitoral, composta de tr?membros do Comit?ducativo indicados pelo pr?o Comit?desde que nao participem das chapas conc
sendo cumpridas todas as disposi?s deste cap?lo.
Art. 49  O voto ?ireto e secreto podendo em caso de inscri? de uma ?a chapa, optarse pelo sistema de aclama?.

Art. 50  Somente podem concorrer ?elei?s candidatos que integrem chapas completas e que tenham 18 anos completos at? data da realiza? da Assembl? Ger
Par?afo ?o  A chapa inscrita para o Conselho de Administra? ser?diversa da inscrita para o Conselho Fiscal.

Art. 51 O Edital de convoca? dos associados para a Assembl? Geral Ordin?a que eleger?s membros do Conselho de Administra? e do Conselho Fiscal ser?ubli
e as circulares afixadas nas classes.
Art. 52  A inscri? das chapas concorrentes ao Conselho de Administra? e do Conselho Fiscal farse?o per?o compreendido entre a data da publica? do Edital
at?0(dez) dias antes da sua realiza?.
Art. 53 A inscri? das chapas para o Conselho de Administra? e para o Conselho Fiscal realizarse?a sede da Cooperativa nos prazos estabelecidos, devendo
de Inscri? de Chapas.
Art. 54  As chapas concorrentes aos Conselhos de Administra? e Fiscal, al?de sua denomina?, dever?apresentar:
a) Rela? nominal dos concorrentes, com o respectivo n?o de inscri? constante no Livro de Matr?la da Sociedade;
b) Autoriza? por escrito de cada candidato para a sua inscri?;
c) Indica? de 2 (dois) fiscais para acompanharem a vota? e apura?, os quais estar?impedidos de concorrer a cargos na respectiva elei?.
Par?afo ?o  Os candidatos, individualmente, dever?apresentar, para fins do registro da chapa que integram, os seguintes documentos:
a) CIC e RG;
b) Declara? de elegibilidade, artigo 51, caput" da Lei nº5764/71;
c) Declara? de nao estarem incursos no disposto do par?afo ?o do artigo 51 e 1º do artigo 56 da Lei nº5764/71.

Art. 55  Formalizado o registro, nao ser?dmitida substitui? de candidato, salvo em caso de morte ou invalidez comprovada at? momento da instala? da Assem
Art. 56  Sendo secreta a vota?, adotarse??la ?a, constando os nomes das chapas e rela? nominal dos candidatos.
CAP?ULO VII
DOS FUNDOS, DO BALAN?, DAS RECEITAS E DESPESAS, DAS SOBRAS E PERDAS

Art. 57  Constituem receitas da Cooperativa os recursos oriundos da comercializa? dos projetos agropecu?os, agroindustriais e outros resultantes do ensinoa
bens de consumo, al?de servi? prestados a terceiros.

Art. 58  Constituem despesas os recursos dispendidos com insumos, material de expediente, atividades educacionais e operacionais, bens de consumo e outr
sociedade.
Art. 59  O balan?Geral ser?ncerrado no dia ?mo dia de cada ano social, quando ser?verificadas as sobras ou perdas do exerc?o.

Art. 60  Deduzindose das receitas todas as despesas, teremos as sobras do exerc?o social apuradas no balan? que ir?integralmente para fundos indivis?is, n
a) 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, destinado a recuperar as perdas e preju?s da Cooperativa e atender ao desenvolvimento de suas atividade
b) 20% (vinte por cento) para o Fundo de Assist?ia T?ica Educacional e Social (FATES) destinado a presta? de assist?ia m?coodontol?a aos associados e dese
educacionais, desportivas, culturais e recreativas;
c) 70% (setenta por cento) para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino T?ico, destinado a apoiar a execu? dos Projetos Agropecu?os, Agroindustriais e outro
de atendimento ?esid?ia.

Art. 61  Os preju?s de cada exerc?o, apurados em balan? ser?cobertos com o saldo do Fundo de Reserva e do Fundo de Desenvolvimento do Ensino T?ico.
Par?afo ?o  Quando os fundos aos quais se refere o caput deste artigo forem insuficientes, os preju?s ser?cobertos pela Escola e outras entidades envolvidas
CAP?ULO VIII
DOS LIVROS
Art. 62  A Cooperativa dever?er os seguintes livros:
I. Matr?la;
II. Atas de Assembl?s Gerais;
III. Atas do Conselho de Administra?;
IV. Atas do Conselho Fiscal;
V. Presen?dos Associados nas Assembl?s Gerais;
VI. Registro de Inscri? de Chapas;
VII. Outros Livros Fiscais e Cont?is Obrigat?s.
Par?afo ?o ?facultada a ado? de livros de folhas soltas ou fichas, inclusive emitidas por processamento eletr?o de dados.
Art. 63  No Livro de Matr?la os associados ser?inscritos por ordem cronol?a de admiss? devendo constar:
I. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profiss?e resid?ia do associado;
II. A data de sua admiss?e, quando for o caso, de sua demiss? elimina? ou exclus?
III. A conta corrente das respectivas quotaspartes do CapitalSocial.
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CAP?ULO IX
DA DISSOLU?O E LIQUIDA?O

Art. 64  A Sociedade poder?er dissolvida voluntariamente:
a) Por delibera? da Assembl? Geral especialmente convocada para esse fim, desde que 20 (vinte) associados nao se disponham a assegurar a sua continuida
b) Pela redu? do n?o m?mo de associados ou do Capital Social m?mo se at? Assembl? Geral subseq?e realizada em prazo nao inferior a 6 (seis) meses, eles n
c) Devido ?ltera? de sua forma jur?ca.
Art. 65  Quando a dissolu? for deliberada pela Assembl? Geral, esta nomear?m liquidante ou mais, e um Conselho Fiscal composto de 3 (tr? membros para p
Par?afo ?o  A Assembl? Geral, nos limites de suas atribui?s, poder?m qualquer ?ca destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal designando seus

Art. 66  Os liquidantes, investidos de todos os poderes normais de administra?, devem proceder a liquida? conforme disposto na legisla? cooperativista.
Par?afo ?o  Caber?os liquidantes realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas quotaspartes, destinando o remanescente,
T?ica, Educacional e Social, ao Centro Estadual de Educa? Tecnol?a Paula Souza.
Obs Amparado pelo artigo 73 da Lei Federal 5764/71.

CAP?ULO X
DAS DISPOSI?ES GERAIS E TRANSIT?IAS
Art. 67  O Diretor da Escola ser? representante da unidade escolar junto ?ooperativa devendo designar um Professor Orientador com atribui?s de orientar as
Sociedade.
Par?afo ?o  O Professor Orientador de que trata este artigo ter?oderes para praticar todos os atos administrativos, educacionais e sociais, conjuntamente com

Art. 68  Os membros dos ?os sociais que tiverem seus mandatos findos permanecem respondendo em seus cargos, at?ue se realize a Assembl? Geral para a

Art. 69  Os casos omissos e as d?as suscitadas na aplica? do presente Estatuto ser?resolvidos de acordo com a legisla? vigente, consultados o Professor Orie
cooperativismo e a Unidade de Ensino M?o e T?ico (CETEC) do Centro Estadual de Educa? Tecnol?a "Paula Souza" (CEETEPS).
A Diretoria da Cooperativa Escola atualmente ? seguinte:
Conselho Administrativo
Presidente: Sidiney da Silva
Vice Presidente:Aline Figueiredo Alarc?
Secretario: Greyce Roberta de Souza
Conselho Fiscal
Efetivo: Idelci Pereira Neto
Efetivo: Ana Julia de Paula Dias da Silva
Professor Orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

MISSÃO

"PROMOVER UMA EDUCAÇÃO QUE LEVE A FORMAÇÃO DE UM ALUNO POSSUIDOR DE CONHECIMENTOS, INTELECTUALIDADE ,VALORES ÉTICOS E R
AMBIENTE"
VISÃO

´´SER RECONHECIDA COMO UMA ESCOLA QUE PROMOVE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM CONSONÂNCIA COM AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO CO
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

A escola está inserida na região Administrativa de Bauru, que é composta de 39 municípios e ocupa 16.105Km2 ou 6,5% do total do território do estado.
Desde o período da expansão cafeeira, sua infraestrutura viária permitiu a ligação regional com a capital, o porto de Santos e outras regiões do estado e do país. Ocupa posição privilegia
em função da localização central no estado. O transporte ferroviário é tradição regional, permitindo o acesso à Bolívia, ao Paraguai, ao norte da Argentina e a leste aos portos de Santos e P
logística regional, viabilizando o acesso a todo território nacional. As principais bacias hidrográficas são as dos rios Tietê/Batalha e Tietê/Jacaré. A região possui uma estação aduaneira do in
agilizar o controle alfandegário do comércio exterior com a Bolívia. A rede urbana regional foi fortemente marcada pela expansão da cultura do café e a chegada da estrada de ferro. A indústria nun
que caracteriza a região é ser pólo terciário, centralizando atividades comerciais, financeiras e de serviços. O movimento de assentamento populacional regional ocorreu mais acentuadamente
Jaú e Lins. As taxas de urbanização cresceram com os movimentos provocados pela expansão da pecuária e pela modernização das relações de trabalho na agricultura que produziram tra
agrícolas, mas residentes nos núcleos urbanos.
A agropecuária é a base econômica da região. A produção de canadeaçúcar, sua principal lavoura. Café e fruticultura estão presentes no panorama econômico do setor primário
comercialização de animais (bovinos, eqüinos e suínos), refletindo o peso da atividade econômica regional. É expressiva também a participação da avicultura de corte na região e frigoríficos em
tem sido atividade regional importante no município de Duartina.
A indústria regional é calcada em atividades de beneficiamento agrícola ou na produção de bens finais demandados pelo processo de urbanização. Nela prevalecem os ramos de
principalmente a industriais de produtos alimentícios de origem agrícola e animal e de bebidas, líquidos alcoólicos com destaque para gêneros sucroalcooleiros e de óleos vegetais. A parte s
industriais, principalmente nos municípios de Bauru, Jaú, Pederneiras, Agudos, Macatuba, Dois Córregos, Bariri e Lins. (Dados do SEPLAN)

·
·
·
·
·
·

Ameaças
Mudança do perfil econômico cultural da região através do crescente uso da mecanização e o conseqüente êxodo rural
Baixos investimentos dos governos na defesa agropecuária;
Dificuldade de acesso, ou seja de transporte em relação as regiões circunvizinhas, (a escola só dispõe de uma linha regular de ônibus para Bauru)
Oportunidades
Existe mercado para os produtos hortigranjeiros produzidos na Etec, havendo espaço para ampliação;
Possibilidade de estabelecer parcerias para a Etec oferecer treinamento para trabalhadores do setor agropecuário;
Facilitar o acesso da população a Etec, gerando recursos para escola;
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Utilizar área produtiva da Etec para a geração de renda;
Montar pólo de distribuição de mercadorias, junto aos produtores rurais do município, utilizandose para isso o sistema de consignação;·

parcerias.

Município de Cabralia Paulista

CABRALIA PAULISTA
HISTÓRICO

O nascimento de Mirante, hoje Cabrália Paulista, teve sua origem quando as ferrovias Noroeste do Brasil e Paulista se emulavam pelo sertão, compreendido entre os rios Tietê e Paranapanema, r
rio Paraná.
Frutos naturais do progresso das vias férreas, varias cidade foram surgindo ao longo dos trilhos, dando margem à colonização do lugar, foi então que, em 1915, Antônio Consalter Longo, provenien
terras, à margem esquerda do rio Alambari, 42 km de Bauru, pertencente originalmente ao coronel Rodrigues Alves.
Antônio Consalter Longo, juntamente com Manoel Francisco Nascimento, doaram à Mítra Diocesana de Botucatu, uma área de vinte e dois Alqueires, onde foi criado o patrimônio de Mirante.
Em 1920, foi inaugurado uma capela em louvor ao Senhor Bom Jesus, passando o povoado, a partir dessa data, á denominação de patrimônio do Senhor do Bom Jesus do Mirante. O povoado foi
1922, tornouse Distrito de Paz com o nome de Mirante, do Município de Piratininga.
O nome do Distrito foi alterado, em 1938, para Cabrália e posteriormente, Pirajaí. Voltou a adotar o Cabrália, acrescido de ? Paulista ? Cabrália Paulista, quando foi elevado à categoria de Municíp
GENTÍLICO: CABRALIENSE

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Distrito criado com a denominação de Mirante, por Lei no 1893, de 16 de dezembro de 1922, no Município de Piratininga.
Decretolei Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938 o Distrito de Mirante passou a denominarse Cabrália
Decretolei Estadual no 14334, de 30 de novembro de 1944, altera a denominação do Distrito de Cabrália para Pirajaí.
Elevado à categoria de Município com denominação de Cabrália Paulista, por Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro 1948, desmembrado de Piratininga. Constituído do Distrito Sede. Sua instala
Fixado o quadro territorial para vigorar no período de 19491953, o Município figura com o Distrito Sede.
Em divisão territorial datada de 01VII1960, o Município é constituído do Distrito Sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15VII1997.

Diagnóstico do Município onde está inserida a ETEC

O município de Cabrália Paulista, que integra a Região Administrativa de Bauru, segundo o censo 2012, possui 4365 habitantes. Uma analise das condições de vida de seus habitantes, mostra q
R$ 788,00 sendo que 77,2% ganhavam no máximo três salários mínimos. Esses responsáveis tinham em media 4,4 anos de estudo; 18,7% deles completaram o ensino fundamental e 14,3% e
demográficos, a idade média dos chefes de domícilios era de 45 anos de idade e aqueles com menos de 30 anos somaram 16,9 % do total. As mulheres responsáveis pelo domicilio correspon
menos de cinco anos, equivale a 9,1% do total da população .Partindo das condições sócioeconômicas e do perfil demográfico, o índice de vulnerabilidade é alto, atingindo quase a casa de 100%

Município de Cabralia Paulista
Instituições de Ensino

Escola Técnica


ETEC Astor de Mattos Carvalho

Escola Estadual


EE Senador Rodolfo Miranda

Escola Municipal


EMEF Professor Ivani Cotobias Pimentel Maranho

Escola Particular


Creche e Berçário Santa Maria Goretti

Industrias
Produção e Comercialização de urnas mortuárias;
Produção de Embalagens de Madeira
Metalurgia
Serrarias Madeireiras
Produção de Ovos

Setor Agrícola
 Citricultura
Fruticultura
Cana de Açúcar
Madeira
Programas Sociais do Município
Órgão/programa
1Associação de moradores
2Assistência Social
3Agente Jovem
4Renda cidadã
5CMDCA
6Conselho tutelar
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Atuação
Junto aos moradores e prefeitura
Nas famílias carentes
Saúde, cidadania, cultura,esporte,meio
ambiente,lazer dos jovens
Família carente
Junto à criança, adolescente e família
Encaminhamento de jovens
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7Programa de microbacia
8Ação jovem
9Grupo da terceira idade
10Pastorais das igrejas

Meio ambiente
Multiplicadores de programas
Lazer e cultura de pessoas da terceira idade
Junto à comunidade

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
Perfil Sócio Econômico do corpo discente da ETEC
Dados da Etec Astor de Mattos Carvalho incluindo a Sede Cabrália Paulista, a classe de extensão Bauru na EE Christino Cabral no Município de Bauru e a Classe Descentralizada no Município de Iacanga:
I  Na sua vida escolar, estudaram:
Em escola publica

97%

Em escola particular 03%
IIAtualmente, quanto ao trabalho:
Trabalham

39%

Não Trabalham

61 %

III  Quanto a renda familiar: Em Salários Mínimos

Valor do salário mínimo (s.m.): R$ 788,00
0

sm %

1a2

sm 8%

3a5

sm 87%

6 a 10

sm

3 %

11 a 20

sm

1,5%

21 a 30

sm

0,5,0%

Mais de 30 sm 0,0 %
IV  Quanto a Cor
Branca: 9 %
Parda: 80 %
Negra: 8,5%
Amarela: 2 %
Indígena: 0,5 %
V  Quanto ao numero de pessoas que moram na sua residência
(Incluindo aluno)
(a)

1 a 3 pessoas 52%

(b) De 4 a 6 pessoas 47%
(c) Mais de 6 pessoas 3%
VI  Quanto a Cidade onde reside:
ETEC Astor de Mattos Carvalho

Análise Discente por Cidade  Ano Letivo

2015

1◦Semestre

Análise Discente por Cidade  Sede Cabrália Paulista

Cidade
Agudos
Arealva
Avaí
Bauru
Cabrália Paulista
Domélia
Duartina
Garça
Iacanga
Ibitinga
Paulistânia
Piratininga
Santa Cruz do Rio Pardo
Total

Alunos
09
06
02
44
85
02
77
01
10
01
10
12
01
260

%
3,46
2,30
0,77
16,92
32,70
0,77
29,62
0,38
3,85
0,38
3,85
4,62
0,38
100

Análise Discente por Cidade
Classe de Extensão EE Cristino Cabral Bauru

Cidade
Bauru

Alunos
146

%
92,99
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Boracéia
Iacanga
Paulistânia
Pederneiras
Piratininga
Reginópolis
Total

01
04
01
03
01
01
157

0,64
2,54
0,64
1,91
0,64
0,64
100

Alunos
33
33

%
100
100

Análise Discente por Cidade Classe Descentralizada
EMEF Joaquim CaldasIacanga

Cidade
Iacanga
Total

ETEC Astor de Mattos Carvalho

Análise Discente por Cidade  Ano Letivo

2015

1◦Semestre

Cidade

Alunos

%

Agudos
Arealva
Avaí
Bauru
Boracéia
Cabrália Paulista
Domélia
Duartina
Garça
Iacanga
Ibitinga
Paulistânia
Pederneiras
Piratininga
Reginópolis
Santa Cruz do Rio Pardo
Total

09
06
02
190
01
85
02
77
01
47
01
10
03
13
01
01
449

2,00
1,33
0,45
42,31
0,23
18,93
0,45
17,14
0,23
10,46
0,23
2,23
0,66
2,89
0,23
0,23
100

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Meta 13

Resultado:

PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

META 13 Dar descarte ambiental adequado a cinquenta por cento (50%) dos resíduos orgânicos e tecnológicos gerados no ambiente escolar.

META PARCIALMENTE CUMPRIDA,
O DESCARTE AMBIENTAL CORRETO FOI CONSEGUIDO COM OS RESÍDUOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA QUE APÓS COLETA FORAM ENTREGUES
SE REFERE AOS RESÍDUOS GERADOS PELO ABATE DE ANIMAIS AINDA NÃO SE CONSEGUIU O DESCARTE AMBIENTAL CORRETO DEVIDO A FALTA DE
Meta:

Meta 03

Resultado:

META CUMPRIDA

Justificativa:

META 03Dar continuidade e buscar a terminalização da Implementação do Programa de Normas e Procedimentos em 100% dos setores da escola. Prazo: 05 anos Período: 2010

FOI CONSEGUIDO IMPLANTAR O PROGRAMA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NOS DIFERENTES SETORES :ADMINISTRATIVO, SECRETARIA ACADÊMI
INFORMÁTICA, LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E SETORES AGRÍCOLAS.
Meta:

Meta 15

Resultado:

META PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

Meta 15 Reorganizar fisicamente e operacionalmente, no mínimo, 60% dos Setores Agrozootécnicos da Etec. Período 2013 2017
FOI CONSEGUIDO A REFORMA E REORGANIZAÇÃO DO SETOR DE CULTURAS AGRÍCOLAS E DE AVES.
RESTA A REORGANIZAÇÃO DO SETOR BOVINO,CUNIÁRIO E DE ESTUFAS .
Meta:

Meta 16

Resultado:

META NÃO CUMPRIDA

Justificativa:

META 16 Aumentar em 10% a relação Candidato/Vaga (C/V) de todas habilitações do Ensino Médio Integrado
Período: 20142015
Não foi atingido a meta de aumentar em 10 % A relação Candidato/Vaga (C/V) de todas habilitações do Ensino Médio Integrado .
Abaixo relação candidato vagas nos anos de 2014 e 2015
HABILITAÇÃO 2014 2015
ETIM INFORMÁTICA 1,54 1,37
ETIM AGROPECUÁRIA 1,80 1,11
Meta:

Meta 17

Resultado:

META PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

META 17 Reduzir em 30 % o índice de evasão das seguintes habilitações: Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Finanças, Técnico em Informática (Sede e Extensão) e Ens
Período: 20142016
A META FOI PARCIALMENTE CUMPRIDA.
SOMENTE O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO CONSEGUIU REDUZIR A EVASÃO .
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INDICADORES
Denominação:

Quadro de Matriculas, Evasão,Retenção,Promoção e Índice de PerdaSede Cabrália Paulista Final do Ano Letivo 2014

Análise:

MATRICULAS
INÍCIO MÓDULO

EVADIDOS

RETIDOS

PROMOVIDOS

ÍNDICE PERDA

Etim Informática

35

00

00

35

0%

Etim Informática

26

02

03

21

19,24%

Etim Informática

13

02

00

11

15,39%

Etim Agropecuária

35

03

01

31

11,43%

Etim Agropecuária

13

01

01

11

15,39%

Ciclo A Ensino Médio

35

05

00

30

14,29%

Ciclo A Ensino Médio

26

00

00

26

0%

iclo B Ensino Médio B
ET Agropecuária

24
28

00
10

00
00

24
18

0%
35,72%

ET Agropecuária

25

0

02

23

0,00%

ET Informática

16

04

00

12

25,00%

ET Informática p/Internet

35

07

10

18

48,58%

ET Açúcar e Álcool

14

01

01

12

14,29%

ET Química

19

03

00

16

15,79

342

24

30

288

15,79

Denominação:

Quadro de Progressão ParcialSede Cabrália PaulistaFinal do Ano Letivo de 2014

Análise:

CURSO

1º Etim Informática
2º Etim Informática
1º Etim Agropecuária
2º Etim Agropecuária
2º Ciclo A Ensino Médio
2º ET Agropecuária
2º ET Informática
1º ET Informática p/Internet
3º ET Açúcar e Álcool
2º ET Química
TOTAL

MATRICULAS

35
26
35
13
35
28
16
35
14
35
272

Progressão
Parcial
11
05
06
00
08
00
00
08
00
00
43

Índice de
Progressão
Parcial %
31,42
19,23
17,14
00
22,86
00
00
22,86
00
00
15,80

O Indicador foi escolhido porque mostra os casos de alunos promovidos em regime de progressão parcial na Sede Cabrália Paulista permitindo refletir e pensar acerca da cosntru
resultados .

Denominação:

Quadro de Progressão ParcialClasse de Extensão BauruFinal do Ano Letivo de 2014

Análise:

O Indicador foi escolhido porque mostra os casos de alunos promovidos em regime de progressão parcial na Classe de Extensão no Colégio Christino Cabral em Bauru e permit
tomar medidas para melhoria dos resultados .
Classe de Extensão Município de Bauru

EE. PROF. CHRISTINO CABRAL

CURSO
1º ET Contabilidade
2º ET Contabilidade
2º ET Finanças
2º ET Marketing
2º ET Informática
2º ET Secretariado
TOTAL
Denominação:

MATRICULAS
INÍCIO
MÓDULO
40
25
14
20
18
23
140

Progressão
Parcial
04
00
00
00
06
00
10

Índice de
Progressão
Parcial %
10,00
00
00
00
33,33
00
7,14

Quadro de Matriculas, Evasão,Retenção,Promoção e Índice de Perda Final do Ano Letivo 2014Classe de Extensão Bauru Final do Ano Letivo 2014

Análise:
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Final do Ano Letivo 2014

O Indicador foi escolhido porque mostra o resultado pedagógico de todos cursos oferecidos na Classe de Extensão no Colégio Christino Cabral , permite visualizar o número de
insatisfatório e refletir acerca de ações para melhoria dos resultados.

Classe de Extensão
Município de Bauru EE. PROF. CHRISTINO CABRAL
MATRICULAS EVADIDOS RETIDOS PROMOVIDOS INDICE PERDA
40

0

14

26

35,00%

25

0

05

20

20,00%

ntabilidade

ntabilidade
26

0

03

23

11,53%

ntabilidade
ET Finanças

14

01

05

08

42,85

ET Marketing

20

01

04

16

25,00

ET Informática

18

00

03

15

16,66

ET Secretariado

23

05

00

18

21,73

166

07

36

126

25,90

Denominação:

Quadro de Matriculas, Evasão,Retenção,Promoção e Índice de PerdaClasse Descentralizada IacangaFinal do Ano Letivo 2014

Análise:

Classe Descentralizada Município de Iacanga
EMEF JOAQUIM CALDAS DE SOUZA
MATRICULA
S
40

DESISTENTES RETIDOS

PROMOVIDOS

ÍNDICE PERDA

02

33

17,5

05

O indicador foi escolhido pois permite analisar o desempenho pedagógico da Classe Descentralizada de Iacanga e podese ver que o indice de perda é baixo e se deve a dificul
estudos.

Denominação:

Quadro Geral (MatrículasEvasão,RetençãoPromoçãoIndice de Perda)Sede , Classe de Extensão e Classe Descentralizada

Análise:

Etec Astor de Mattos Carvalho 038
Final do Ano Letivo 2014

Análise por Classe
Sede Cabrália
Paulista
Extensão Bauru
Descentralizada
Iacanga
ETEC TOTAL

Matrículas

Evadidos

Retidos

Promovidos

342

24

30

288

% Índice de
Perda
15,79

166
40

07
02

36
05

124
33

25,90
17,5

548

33

71

445

18,97

A escolha do indicador se deve ao mesmo permitir uma visão do desempenho da aprendizagem e da evasão dos alunos da Classe de Extensão na cidade de Bauru , da Classe D
Sede Cabrália Paulista e da escola no geral.Analisando os resultados vêse que o índice de perda maior é na Classe de Extensão e no geral a Etec apresenta um resultado satisfató

Denominação:

Demanda Vestibulinho 2015 Primeiro Semestre

Análise:

Demanda Vestibulinho 1◦Semestre 2015

O indicador reflete o desempenho dos cursos no vestibulinho 2015 e serve para refletir onde se devem desenvover ações de marketing para melhoria da relação cand
Unidade Escolar.
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Habilitação
ETIM Agropecuária
ETIM Informática
ET Química
ET Informática p/Internet
ET Contabilidade
ET Recursos Humanos

Relação Candidato/Vaga
1,11
1,37
1,31
1,29
1,28
2,43

Analisando os resultados é possível ver que o Curso Técnico em Recursos Humanos tem desempenho acima das demais habilitações oferecidas superando a relação
ETIM Agropecuária obteve índice abaixo do 1,2 Candidato/Vaga necessitando então de uma reflexão sobre melhoria a divulgação do curso eem consequencia seu dese

Denominação:

WEB SAI 2014

Análise:

O indicador é usado pois indica o grau de satisfação dos discentes, docentes e funcionários a respeito da Unidade Escolar tendo grande importância .

ETEC ASTOR DE MATTOS 038 WEB SAI 2014

Indicador
PROCESSO
RESULTADO

Pontos
Máximos
412
105

Pontos
Obtidos
316,02
73,85

Unidade

Região

CEETEPS

76,70
70,33

79,30
77,17

74,22
75,66

Análise dos Resultados Obitidos
No indicador Processo a Unidade ficou 2,6 % abaixo da média da Região e 2,48% acima da média do CEETEPS.
No indicador Resultado a Unidade ficou 6,84 % abaixo da média da Região e 5,33% abaixo da média do CEETEPS.

PONTOS FORTES
Após análise de todos Indicadores foram elencados os seguintes pontos fortes:

Formação Continuada do corpo docente,;
Parceria com governos municipais para realização de cursos de formação profissional e transporte de alunos;
Empregabilidade dos alunos da Classe Descentralizada de Iacanga;

Elaboração de projetos científicos por discentes com participação em feiras,exposições e congressos de iniciação científica ;

Funcionários empenhados;
Produção e comercialização de carne suína defumada pela Cooperativa Escola;

Estrutura física dos Laboratórios de Informática (Sede – Cabrália Paulista);

Número de contratos de estágios firmados com empresas pelos alunos da Classe de Extensão Colégio Christino CabralBauru;
Disciplina Discente.

SITUAÇÕESPROBLEMA

SituaçõesProblema

ÁREA PEDAGÓGICA
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 Indice de Progressão Parcial do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio;

 Índice de evasão nos Cursos Técnicos Regulares;
 Melhoria na relação candidato vaga para todas habilitações oferecidas ;

 Estado precário do setor de suínos , do curso técnico em Agropecuária e Ensino Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio

Quadra Poliesportiva sem cobertura, prejudicando desenvolvimento das aulas de educação física
 Precariedade e suporte da rede elétrica prejudicando o desenvolvimento das aulas de todas habilitações;

 Deficiência na rede hidráulica. Reservatório unico para o abastecimento de todos os setores administrativo, residência, refeitório, laboratórios(agroindustria, quimica) ,zootécnicos e agropecu
 Melhoria na utilização do site da escola;

 Informatização do Diário de Classe –Classe de Extensão Colégio Cristino Cabral –Bauru SP

 Ausência de espaço físico adequado para uso dos alunos do curso integrado nos intervalos de períodos.

ÁREA DE INTEGRAÇÃO ESCOLAEMPRESA

 Produção anual continua de verduras e hortaliças;

 Formalizar as parcerias com empresas públicas e privadas.

Área de Gestão
 Baixo número de funcionários;
 Baixa participação de alunos nas reuniões em geral;

 Dar baixa em patrimônio que se encontra sem condições de funcionamento;

 Organização do depósitos de máquinas e implementos;
 Dificuldade em criar e desenvolver CIPA;

PRIORIDADES

PRIORIDADES

Estabelecimento de um espaço físico para uso dos alunos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio durante o intervalo entre o período de aula
aulas;
Relacionada com a situção problema da ´´ Ausência de espaço físico adequado para uso dos alunos do curso integrado nos intervalos de períodos ´´
Oportunidade :Melhorar a interação entre os discentes do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

Aquisição de bovinos para reforçar pedagogicamente o Curso Técnico Integrado em Agropecuária;
Relacionada

com a situaçãoproblema do ´´Estado precário do setor agrozootécnico , do curso técnico em Agropecuária e Ensino Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio ´´

Oportunidade: Melhoria da aprendizagem dos alunos e diminuição da evasão do
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.
I

Implantação do sistema de pasto rotacionado;
Relacionada

com a situaçãoproblema do ´´Estado precário do setor agrozootécnico , do curso técnico em Agropecuária e Ensino Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio ´´

Oportunidade : Aumentar aprendixzagem dos alunos nas aulas práticas do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Medio
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Informatizar o sistema de diário de classe na Classe de Extensão –Colégio Cristino CabralBauru
Relacionada com a situação problema da ´´ Informatização do Diário de Classe de Extensão desenvolvida no Colégio Chistino Cabral –Bauru ´´

Oportunidade:Melhorar o sistema de comunicação nas áreas pedagógica e de secretaria acadêmica entre a Classe de Extensão eno Colégio Christino Cabral na cidade de Bauru e a Sede Cabrália

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Promover a formação integral do aluno, pessoal e profissional, utilizando técnicas baseadas no ensino de qualidade que despertem no mesmo a construção da cidadania , da sus
ativa , crítica e responsável dentro da sociedade moderna.
Objetivos Específicos:
Objetivo 1: Formar um profissional com o perfil exigido pelo mercado de trabalho, capaz de levar conhecimento técnicocientífico e sócio cultural às mais variadas necessidades da população.

Estratégias:

Utilizandose de dados obtidos através de associações comerciais e serviço nacional de indústria, manter um banco de dados atualizados;
Capacitar a equipe escolar tendo em vista a melhoria da qualidade de serviços prestados por cada profissional dentro da Etec;
Nas reuniões pedagógicas, adequar planos de trabalho junto às áreas ou cursos, de acordo com a formação do aluno para o mercado regional.
Dar condições ao o corpo docente para sua atualização permanente, para que desta forma, as aulas sejam tornemse atraentes e estejam em consonância com os requisitos necessários
trabalho.
Objetivo 2: Estimular a prática de atividades físicas e desportivas na Etec.

Estratégias:

Promover Eventos Esportivos com a integração dos alunos através do Grêmio Estudantil.
Buscar intercâmbio com outras escolas para promover eventos esportivos intermunicipais.
Realizar palestras com profissionais da saúde e do esporte para enfatizar a importância da prática esportiva para o ser humano.
Dar condições ao o corpo docente para sua atualização permanente, para que desta forma, as aulas sejam tornemse atraentes e estejam em consonância com os requisitos necessários
trabalho.
Objetivo 3: Organizar banco de dados de empresas municipais e regionais a fim de obtenção de estágios supervisionados.
Estratégias:
Manter um trabalho de marketing, utilizando os meios de comunicação a fim de aumentar o interesse pela escola e facilitar parcerias com institutos governamentais;
Formar um grupo encarregado de suporte técnico para parceiros e demais pessoas interessadas, com participações de professores, alunos e funcionários;
Fazer divulgação sistemática de colaboradores da Etec, como instituições públicas ou privadas , empresas, sítios, fazendas e pessoas.
.Cadastrar alunos formandos para encaminhamento quando ocorrerem oferta de empregos por empresas.

Objetivo 4: Promover a atualização constante de funcionários docentes e não docentes da Etec.

Estratégias:

Conveniar com instituições de ensino superior como UNESP, FATEC, e empresas para desenvolver projetos de capacitações de docentes e funcionários;
Utilizando–se de textos, observações de resultados, de solução de problemas, identificar as atribuições de cada funcionário a fim de utilizá–lo em atividades mais pertinentes ao seu perfil p
Através de palestras e situações–problemas, estimular a formação de lideres.
Promover cursos de atualização profissional dentro da Etec para professores e funcionários.
Incentivar a participação dos professores e funcionários nas capacitações oferecidas pela CETEC.
Objetivo 5: Realizar todas as atividades profissionais e educacionais, observando os preceitos de segurança, promoção da saúde, preservação da vida e respeito ao meio ambiente.
Estratégias:
Promover palestras com Representantes de Empresas Privadas ligadas a Segurança do Trabalho;
Revitalizar a atuação da CIPA dentro da escola.
Divulgar aos professores, servidores e alunos da escola os resultados obtidos pela Parceria ETEC/EMBRAPA referente ao Biodigestor em funcionamento na escola.
Envolver os alunos para participação em projetos como biodigestor e industria de polpa de fruta
Objetivo 6: Obter uma produção agropecuária e agroindustrial, dentro de padrões de qualidade e eficiência adequada à realidade atual do agronegócio, realizando a interface entre a produção e o
Estratégias:
Aprimorar técnicas de cultivo orgânico.
Planejar o tipo de exploração e manejo do solo, de acordo com suas características e o uso de corretivos e fertilizantes orgânicos.
Analisar as técnicas de controle biológico para o controle de pragas e doenças nas culturas anuais e perenes.
Utilizar os métodos integrados de prevenção e controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
Avaliar as conseqüências do uso dos métodos de controle natural para a preservação do meio ambiente.
Conhecer e monitorar os métodos e técnicas de colheita, armazenamento e beneficiamento dos diferentes produtos orgânicos
Aplicar instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação constantes de projeto, visando a estabilidade na produtividade e conseqüente aumento da rentabilidade.
Elaborar relatórios detalhados sobre as atividades e posterior integração com produtores e comunidade;
Prestar assessoria técnica na produção e comercialização dos produtos oriundos da atividade, realizando reuniões e visitas periódicas aos agricultores em adotar essa tecnologia.
Estimular a criatividade através de novos projetos interdisciplinares

Objetivo 7: Desenvolver atividades ambientalmente corretas, visando reduzir o impacto ambiental das atividades da Etec, implementando o reuso e reciclagem de resíduo doméstico, agropecuári
Estratégias:
Proporcionar aos alunos, além de conhecimentos técnicos, oportunidades para o desenvolvimento das competências e habilidades para prestação de assistência técnica e extensão rural.
Divulgar informações sobre o que é o tratamento de resíduos agrícolas (saneamento básico rural), geração de energia e uso de fluente na agricultura.
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Dar o tratamento ambiental adequado aos residos orgânicos e de informática produzidos no ambiente escolar através de projeto especifico desenvolvido por docente com a participação at

Objetivo 8: Desenvolver atividades em parceria com o sistema público de assistência técnica e extensão rural , Rede Nacional de Pesquisa Agropecuária,Institutos de Pesquisa para realização d
desenvolvimento de tecnologias.
Estratégias:
Reforçar através de convênio já firmado, parceria entre a escola e EMBRAPA – Instrumentação agropecuária de São Carlos.
Fortalecer parceria sólida com Instituto de Pesquisas Espacias (INPE) São José dos Campos para o desenvolvimento pleno do Projeto Ciaden
.Auxiliar produtores rurais quanto a previsão de chuvas e fenômenos climáticos de forte influência na agricultura

Objetivo 9: Fortalecer a imagem da Etec perante a comunidade regional e empresarial.
Estratégia:

Participação da Etec nas Feiras Regionais de Tecnologia e Agropecuária, tais como: Agrifan (Agudos), Semana Nacional de Tecnologia  SESC (Bauru) e
Expo Bauru.
Realização de eventos técnicocientíficoculturais abertos ao publico divulgando os trabalhos desenvolvidos dentro da escola.
Dar atenção , tratamento e dedicação especial a Classe de Extensão desenvolvida na Escola Christino Cabral na cidade de Bauru e a Classe descentralizada desenvolvida na cidade de Iac
Buscar renovar parceria para desenvolvimento de novos cursos técnicos na Classe descentralizada na cidade de Iacanga,
Objetivo 10: Incentivar fortemente nos alunos o desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura
Estratégias:
Desenvolver atitudes e disposição favoráveis à leitura , através do livre acesso e diversidade de horários de funcionamento da biblioteca.
Desenvolver atividades lúdicas com o texto juvenil
Incentivar os docentes a trabalhar a leitura entre os alunos como complemento à aprendizagem formal realizada na sala de aula ,contribuindo para diminuição da evasão e retenção
Desenvolver campanhas de doação de livros para melhorar acervo da sala de leitura.
Objetivo 11: Construir um ambiente seguro e agradável para os alunos da residência escolar

Desenvolver atividades culturais e esportivas a fim de promover o bom relacionamento entre alunos da residência escolar;
Incentivar alunos da residência escolar a participar de atividades de estágio dentro do ambiente escolar ;
Atender todas solicitações quanto a solução problemas de infraestrutura que venham a ocorrer dentro dos alojamentos
Ampliar horário de atendimento e disponibilidade da sala de convivência para uso e lazer dos alunos residentes
Dar assistência imediata aos alunos da residência escolar que venham a apresentar problemas de saúde ;
Comunicar de forma imediata pais e responsáveis quando da oocrrência de problemas com alunos da residência escolar;
Objetivo 12 Fortalecer a Cooperativa Escola afim de trazer beneficios pedagógicos a escola
. Aumentar o número de cooperados associados ;
. Incentivara participação ativa de docentes e discentes ;
. Promover eventos festivos para arrecadação de recursos financeiros a fim de contribuir para a o desenvolvimento de

ações , projetos pedagógicos e cumprimento de metas ;

. Diversiificar o cultivo de verduras e hortaliças;
.Construir novas estratégias de marketing para divulgar os produtos produzidos..

METAS
Meta:

18Informatizar o sistema de diário de classe em 100% das habilitações oferecidas

Duração:

1 Ano

Descrição:

Informatizar o sistema de diário de classe em 100% das habilitações oferecidas.Período 20152017
Meta:

19Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas

Duração:

2 Anos

Descrição:

Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas.Período:20152017
Meta:

Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano le

Duração:

3 Anos

Descrição:

Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo
Período: 20142016
Meta:

Meta 15Reorganizar fisicamente e operacionalmente, no mínimo 60% dos setores agrozootécnicos da Etec.

Duração:

4 Anos

Descrição:

Reorganizar fisicamente e operacionalmente, no mínimo 60% dos setores agrozootécnicos da Etec. Período 2013 2017
Meta:

Meta 03Dar continuidade e buscar a terminalização da Implementação do Programa de Normas e Procedimentos em 100% dos setores da escola.

Duração:

5 Anos

Descrição:

Dar continuidade e buscar a terminalização da Implementação do Programa de Normas e Procedimentos em 100% dos setores da escola. Prazo: 05 anos Período: 20112015. Prazo:
Meta:

20Implantar um sistema de abastecimento e distribuição de água individualizado em 80 % dos setores da unidade.

Duração:

5 Anos

Descrição:
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Implantar um sistema de abastecimento e distribuição de água individualizado em 80 % dos setores da unidade.Período 20152019

PROJETOS 2015
Projeto:

PROJETO DE GESTÃO TÉCNICOCIENTÍFICA E DIDÁTICOPEDAGÓGICA DO CENTRO INTEGRADO DE ALERTA DE DESASTRES NATURAIS (C

Responsável(eis):

Lourenço Magnoni Junior

Data de Início:

19/02/2015

Data Final:

31/12/2015

Descrição:

O Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais (CIADEN), é um projeto experimental de monitoramento de desastres naturais fruto de Protocolo de Cooperação TécnicoCientífica firmado entre
São José dos Campos  SP, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS)/Escola Técnica Estadual (Etec) Astor de Mattos Carvalho, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, R
Administrativa REDEC – I 7 e a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista  SP, através de sua Coordenadoria de Defesa Civil COMDEC, reunindo três esferas do poder público, municipal, estadual e fe
o melhor serviço e proteção para a população local e regional. O CIADEN é uma plataforma informática que utiliza aplicativos geográficos para uso em sistemas de coleta, análise e disseminação de
Monitoramento, Análise e Alerta TerraMA2 desenvolvida pelo INPE. Aplicativos estes que são plenamente compatíveis com a difusão de informações ambientais e de instruções para o desfecho de a
dispositivos digitais vinculados à internet. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), concebeu a Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta TerraMA2 para contribuir com a mitigação do
da frequência dos eventos climáticos extremos no Brasil. A estrutura do CIADEN está baseada numa arquitetura computacional de serviços que fornece infraestrutura tecnológica necessária para o d
para monitoramento de alertas de riscos ambientais. Como se está a viver tempos de aquecimento global e mudanças climáticas ocasionadas por ações antrópicas, o CIADEN é um espaço público m
promover atividades de ensino, pesquisa, aplicação e disseminação do conhecimento científico e tecnológico sobre monitoramento climático e alerta de desastres naturais, meio ambiente, geociênci
Desta maneira, com o desenvolvimento do presente projeto no decorrer do ano de 2014 e de sua continuidade no ano de 2015, técnicos da Defesa Civil, os professores e alunos da Etec de Cabrália
ímpar de participar de pesquisas de última geração desenvolvidas pelo INPE e a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT  EUROCLIMA).

Resultado Esperado

Ter envolvido professores e alunos do ensino médio e técnico no desenvolvimento de pesquisas de aplicação e de iniciação científica sobre aquecimento global, mudanças climáticas, monitora
meteorologia, meio ambiente e geoprocessamento.

Metas associadas:
> 19Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas

Projeto:

Parceria Microsoft x Centro Paula Souza  2015

Responsável(eis):

Ronaldo Tascin

Data de Início:

04/02/2015

Data Final:

31/12/2015

Descrição:

A parceria entre o Centro Paula Sousa e a Microsoft proporciona aos estudantes e professores das Escolas Técnicas (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) acesso ao programa DreamSpar
Softwares como sistemas operacionais e ambientes de desenvolvimento Microsoft para utilização pessoal, facilitando assim o processo de ensinoaprendizagem, uma vez que grande parte dos softw
ferramentas de apoio nas matrizes curriculares de várias Habilitações Técnicas oferecidas pelo Centro Paula Souza. Além desses benefícios, a parceria também oferece licenças para instalação de s
unidades de ensino, proporcionando uma grande redução de custos na compra de licenças de softwares. Toda comunidade escolar também poderá contar com a suíte de serviços online Live@edu,
possível criar e editar documentos do Word, Excel, PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet, o disco virtual SkyDrive que permite a edição, armazenamento e compartilh
vários outros recursos como calendário, sincronizador de arquivos e comunicador instantâneo. O presente projeto visa viabilizar os benefícios contidos na parceria através de uma gestão que garan
benefícios oferecidos pela parceria e oriente à todos quanto a correta utilização dessas ferramentas, com o intuito de que as mesmas sejam aplicadas como uma tecnologia de auxílio no processo d
acesso aos benefícios de utilização dessas ferramentas, o projeto proporcionará a gestão de treinamentos, provindos da parceria, para alunos e professores.

Resultado Esperado

Aumentar em 50% a utilização por docentes e discentes dos softwares disponíveis em sistema de nuvem, bem como a dos softwares disponíveis para download, no processo de ensino‐aprendizagem, através d

Metas associadas:
> 18Informatizar o sistema de diário de classe em 100% das habilitações oferecidas
> Meta 03Dar continuidade e buscar a terminalização da Implementação do Programa de Normas e Procedimentos em 100% dos setores da escola.

Projeto:

BIBLIOTECA ATIVA

Responsável(eis):

Aparecida Inez Porto e Edson José dos Santos

Data de Início:

25/02/2015

Data Final:

19/07/2015

Descrição:
Resumo

O presente projeto tem como escopo o objetivo de integrar à comunidade escolar da Etec “Astor de Mattos Carvalho” na importante prática da leitura de diversos gêneros textuais, através de meto
formação de grupos de leitura e auxílio aos docentes e discentes no processo de ensino e aprendizagem. Para atingir esse fim, é de fundamental importância a otimização da “Biblioteca Ativa” co
loco, incentivando os alunos a formarem grupos de estudos, desenvolvimento de atividades extraclasse das diversas áreas do conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens
Natureza e suas Tecnologias e Matemáticas e suas Tecnologias), complementando o processo ensino e aprendizagem a partir das necessidades pedagógicas existentes. Para que esta inovadora
imperativo um espaço físico dinâmico e acolhedor que conduza à comunidade escolar a situações práticas envolvendo o sadio exercício da leitura em seu cotidiano.
Resultado Esperado

.
Proporcionar o aumento da leitura e da pesquisa em 30% pela comunidade escolar, bem como impulsionar em ao menos 60% o número de usuários frequentando à biblioteca e aumentar em 30%

Metas associadas:
> Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo de 2014.

Projeto:

Diversidade no Uso dos Instrumentos de Avaliação

Responsável(eis):

Fernando de Moraes Garla

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

49/53

07/08/2015

Centro Paula Souza

Data de Início:

02/02/2015

Data Final:

17/12/2015

Descrição:

Resumo

Ao final do ano letivo de 2014 após análise dos indicadores fornecidos pelo SAI,Observatório Escolar e Banco de Dados CETEC, relativos a evasão, retenção , progressão parcial e metodolo
aprendizagem, a recuperação contínua e ao uso de instrumentos de avaliação, o projeto se faz necessário porque o principal motivo dos elevado números negativos em algumas habilitações é o
avaliação.

Diante dos resultados se faz necessário a implantação do projeto visando principalmente a diminuição dos casos de progressão parcial nos cursos ETIM Informática , Etim Agropecuária
perda dos cursos técnicos regulares.

O presente projeto visa aplicar o sucesso do uso de instrumentos diversificados em todas habilitações buscando a diminuição dos índices de perda e também dos casos de progressão pa
Para o desenvolvimento do projeto serão desenvolvidas as seguintes ações metodológicas :


Sensibilização de todo corpo docente da Unidade Escolar para os processos de mudanças na metodologia da avaliação;

Incentivar os docentes para que diversifiquem ao máximo os instrumentos de avaliação;
 Encontros periódicos com o corpo docente dando enfoque ao tema avaliação;
 Oferecer material pedagógico aos docentes a fim de desenvolver nos mesmos conhecimentos sobre instrumentos de avaliação;
 Divulgar cursos de capacitação para docentes sobre o tema ´´ Métodos de Avaliação ´´ ;
 Acompanhamento direto das avaliações e dos resultados da aprendizagem utilizandose de indicadores como por exemplo o Conselho de Classe;
 Trabalhar em conjunto com os coordenadores de área, visando o a orientação dos docentes para elaboração de atividades extracurriculares que venham de encontro ao interesse do aluno;
 Envolvimento de todos os participantes da escola nas propostas pedagógicas com utilização de resultados de avaliações;

Supervisionar e assessorar os Coordenadores de Área no trabalho de alinhamento do Plano do Trabalho Docente envolvendo nessa atividade os alunos representantes de cada Turma e Ciclo visa
utilizados em cada disciplina.

Oportunidade e Resultados Esperados
Esperase com o projeto obter os seguintes resultados:
 Que os docentes diversifiquem individualmente 50 % dos instrumentos de avaliação utilizados;
 Queda de 25% da evasão ;
 Diminuição em 30 % nos casos de alunos com rendimento insatisfatório.

Metas associadas:
> Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo de 2014.

Projeto:

Implantação da Gestão dos Residuos Solidos da ETEC Astor Mattos de Carvalho

Responsável(eis):

Keila Priscila Venturelli De Souza

Data de Início:

17/03/2015

Data Final:

21/12/2015

Descrição:

Nos ultimos anos, muito se questiona e debate a respeito do processo de geração de residuos solidos,desde a sua produção ou processo de produção em uma industria ate sua destinação fina
sendo criadas,encontrandose a administração publica e privada , instituições ,sendo responsaveis pela aplicação das decisões realizadasn e ,pela tomada de novas decisões visando o desenvolvime
nosso pais.

O projeto vida instituir propostas para redução do consumo , assim como reaproveitamento de resíduos orgânicos para compostagem, coleta seletiva para incentivar a cooperativa a comercializ
embalagens de agrotóxicos, reutilização de pneus inservíveis para confecção de cantoneiras com finalidade de plantio ornamental .
No Plano de gerenciamento dos resíduos devera conter ainda , estratégias para atendimento as normas da Legislação Federal 13.205 de 02 de agosto de 2010, quanto a correta classificação dos
corretamente, auxiliar em buscar a parcerias com empresas de segmentos públicos e privados para obtenção de apoio a pontos de recebimentos de materiais para o descarte correto, assim como
ambiental com ação motivacional aos discentes e docentes que estarão envolvidos em um mesmo objetivo.
Considerando como principio deste projeto que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para uma vida sadia e busca de qualidade de vida.
Metas associadas:
> Meta 15Reorganizar fisicamente e operacionalmente, no mínimo 60% dos setores agrozootécnicos da Etec.

Projeto:

COOPERATIVA ESCOLA 2015

Responsável(eis):

Antonio Carlos Da Silva Barros e Luciano Paladino Perrucci

Data de Início:

23/02/2015

Data Final:

31/12/2015

Descrição:

Resumo

O Projeto Cooperativa Escola teve início formal em agosto de 1994, através da celebração do Convênio CEETEPS/VITAE e, com a expansão das experiências realizadas, firmouse em 1998 nas
ETEC"Astor de Mattos Carvalho", localizada em Cabrália Paulista tem atendido às questões pedagógicas integrando docentes, discentes, funcionários e a própria comunidade. A gestão empresar
pessoas e os entes envolvidos, conduzindo o espaço escolar a compreender as dificuldades existentes na área agrícola bem como as soluções encontradas nos diversos sistemas existentes. Ac
animais ou de produção de frutos na Cooperativa Escola, discentes e docentes apresentam uma gestão dinâmica e eficaz. Deste modo, a CooperativaEscola vem se mantendo como modelo de
aplicabilidade de sistema de gestão integrativodemocrático, facilitador da participação de todos e ao mesmo tempo, integrativo da vivência comunitária.

Oportunidade
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O projeto da CooperativaEscola visa entre outras dimensões vincular o ensino agrícola e afins aos parâmetros pedagógicos, sociais, econômicos e políticos para que o corpo discente desenvolv

Resultado Esperado

Os resultados a serem alcançados estão em consonância com as metas associadas presentes no Plano Plurianual. Esperase portanto:
** Maior organização do sistema produtivo, em especial, acompanhamento dos setores de produção e venda dos produtos excedentes;
** Realização de procedimentos em sistema de rede visando melhorar o desempenho da CooperativaEscola, a partir do respeito ao organograma e calendários apresentados;
** Manter assegurados os meios necessários para o desenvolvimento e funcionamento da CooperativaEscola, integrados com a Meta 15 e 20 da unidade escolar, relativas à questão da indivualiz
reorganização de modo operacional e físico do setor agrozootécnico;
** Ampliar a relação existente entre a CooperativaEscola e a Comunidade Local bem como os organismos sociais e órgãos públicos, inclusive bancos e seguradoras para implantação de seguro p
** Divulgação do Projeto junto aos municípios da região onde está localizada a unidade escolar bem como à própria Comunidade Escolar;
** Garantir , por meio de gerenciamento, maior flexibilidade administrativa em relação aos recursos físicos e materiais, da produção e da sua comercialização junto a clientela;
** Articular a Comunidade Escolar na prática da solução de problemas, estreitando a comunicação junto ao Comitê Educativo, funcionários, docentes, Equipe Gestora e discentes;
** Explicitar a transparência pública pela publicação de balancetes e relatórios constantes.
** A ampliação do mercado consumidor bem como o aumento de participação dos alunosresidentes no projeto CooperativaEscola estão dentre os resultados efetivos que poderão ser avaliados d
procedimentos anteriormente expostos.
Citar também resultados que possam ser aferidos de forma concreta.

Metas associadas:
> Meta 15Reorganizar fisicamente e operacionalmente, no mínimo 60% dos setores agrozootécnicos da Etec.
> 20Implantar um sistema de abastecimento e distribuição de água individualizado em 80 % dos setores da unidade.

Projeto:

GEOGRAFIA E LITERATURA: UMA RELAÇÃO DIALÉTICA ENTRE O HOMEM E O ESPAÇO

Responsável(eis):

Wellington dos Santos Figueiredo

Data de Início:

09/02/2015

Data Final:

07/12/2015

Descrição:

Resumo

A importância deste projeto atrelase ao desenvolvimento de novas perspectivas para compreensão de mundo dos alunos e de novas metodologias no processo de ensinoaprendizagem; visto que
e a Literatura, enquanto veículo da revelação do mundo pela linguagem e pelo símbolo, interagemse em diálogo profícuo e interdisciplinar.As relações entre Geografia e Literatura são íntima
Literatura, podemos extrair deste rico encontro, fecundas experiências de compreensão do mundo. A investigação das relações entre os textos literários (seus conteúdos e elementos) e os c
descobrir a influência do espaço, na produção das obras e na forma de expressar ideias e representações sobre lugares e territórios, tanto por personagens quanto pelos leitores.

No decorrer das aulas de Lingua Portuguesa e Geografia será demonstrado aos alunos que são tênues as fronteiras entre as áreas do conhecimento. Ou seja, as diversas áreas do saber se
procedimento fortalecerá o conceito de interdisciplinaridade entre os alunos. Serão trabalhadas junto aos alunos obras literárias previamente selecionadas. O Portal Educacional Clickideia será utiliz
das aulas, através de estratégias de ensinoaprendizagem, os alunos serão levados ao raciocino crítico e perceberem que na relação entre Geografia e Literatura, os textos literários apresentamse
evocam a alma dos lugares, no sentido regional, e o cotidiano das pessoas; mostrando que é no espaço que as personagens materializam sua existência, produzem sua cultura, encarnam o seu
acompanhamento da melhoria do rendimento dos alunos nas aulas, a confecção e exposição à comunidade escolar de trabalhos interdisciplinares, resenhas críticas sobre as obras estudadas, produ
temas atuais, onde os alunos farão a conexão entre ficção e realidade, tendo o espaço geográfico como fio condutor. Assim, sublinhase que a construção do conhecimento passa, obrigator
subjetividade.

Resultado Esperado
Com o projeto esperase contrinuir para melhorarar a interpretação de textos pelos alunos consguindo com issoa aumento da aprendizagem dos mesmos em diversas disciplinas .
Metas associadas:
> Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo de 2014.
> 19Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas

Projeto:

Diversidade no Uso dos Instrumentos de Avaliação

Responsável(eis):

Fernando de Moraes Garla

Data de Início:

01/02/2015

Data Final:

21/12/2015

Descrição:

Projeto Político Pedagógico 2015
Tema: Diversidade no Uso dos Instrumentos de Avaliação
Resumo

Ao final do ano letivo de 2014 após análise dos indicadores fornecidos pelo SAI,Observatório Escolar e Banco de Dados CETEC, relativos a evasão, retenção , progressão parcial e metodolo
aprendizagem, a recuperação contínua e ao uso de instrumentos de avaliação, o projeto se faz necessário porque o principal motivo dos elevado números negativos em algumas habilitações é o
avaliação.

Diante dos resultados se faz necessário a implantação do projeto visando principalmente a diminuição dos casos de progressão parcial nos cursos ETIM Informática , Etim Agropecuária
perda dos cursos técnicos regulares.

O presente projeto visa aplicar o sucesso do uso de instrumentos diversificados em todas habilitações buscando a diminuição dos índices de perda e também dos casos de progressão pa
Para o desenvolvimento do projeto serão desenvolvidas as seguintes ações metodológicas :


Sensibilização de todo corpo docente da Unidade Escolar para os processos de mudanças na metodologia da avaliação;

Incentivar os docentes para que diversifiquem ao máximo os instrumentos de avaliação;
 Encontros periódicos com o corpo docente dando enfoque ao tema avaliação;
 Oferecer material pedagógico aos docentes a fim de desenvolver nos mesmos conhecimentos sobre instrumentos de avaliação;
 Divulgar cursos de capacitação para docentes sobre o tema ´´ Métodos de Avaliação ´´ ;
 Acompanhamento direto das avaliações e dos resultados da aprendizagem utilizandose de indicadores como por exemplo o Conselho de Classe;
 Trabalhar em conjunto com os coordenadores de área, visando o a orientação dos docentes para elaboração de atividades extracurriculares que venham de encontro ao interesse do aluno;
 Envolvimento de todos os participantes da escola nas propostas pedagógicas com utilização de resultados de avaliações;

Supervisionar e assessorar os Coordenadores de Área no trabalho de alinhamento do Plano do Trabalho Docente envolvendo nessa atividade os alunos representantes de cada Turma e Ciclo vis
utilizados em cada disciplina.
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Resultados Esperados
 Que os docentes diversifiquem individualmente 50 % dos instrumentos de avaliação utilizados;
 Queda de 25% da evasão ;
 Diminuição em 30 % nos casos de alunos com rendimento insatisfatório
Metas associadas:
> Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo de 2014.

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Convivência discente com harmonia, higiene e segurança

Responsável(eis):

Selma Gomes

Data de Início:

25/03/2015

Data Final:

20/12/2016

Descrição:

O projeto visa integrar os alunos possibilitando o aprendizado de hábitos de higiene e segurança no ambiente escolar, melhorando o convívio e o respeito entre os pares e com a comunidade em q
aluno:
Conhecer melhor a si, ao próximo e ao ambiente escolar em que está inserido, melhorando o aceio pessoal;
Possibilitar o desenvolvimento do respeito a si, ao próximo e responsabilidade sobre seus atos,
Identificar situações de risco e possíveis acidentes;
Desenvolver o pensamento preventivo;
Elaborar campanhas informativas com temas relacionados a saúde peesoal, física, ambiental, emocional e social,;
Compreender a importância da água para a manutenção da vida e criar maneiras equilibradas e criativas de se relacionar com a mesma, evitando o mau uso e o desperdício;
Partcipar de Campanhas desenvolvidas por entidades sociais e/ou órgãos relacionados a saúde.
Desenvolver ações que divulguem, a comunidade escolar, temas relacionados a saúde e higiene, como Outubro Rosa e Novembro Azul, entre outros.;
Criar possibilidades de melhoria do ambiente escolar desenvolvendo o reaproveitamento de materiais reciclados, despertanto a consciencia ambiental;
Ampliar a visão de mundo e o pensamento em rede, interdependente;
Conhecer melhor a si, ao próximo e ao ambiente escolar em que está inserido, melhorando o aceio pessoal;
Possibilitar o desenvolvimento do respeito a si, ao próximo e responsabilidade sobre seus atos,
Identificar situações de risco e possíveis acidentes;
Desenvolver o pensamento preventivo;
Elaborar campanhas informativas com temas relacionados a saúde peesoal, física, ambiental, emocional e social;
Compreender a importância da água para a manutenção da vida e criar maneiras equilibradas e criativas de se relacionar com a mesma, evitando o mau uso e o desperício;
Partcipar de Campanhas desenvolvidas por entidades sociais e/ou órgãos relacionados a saúde.
Desenvolver ações que divulguem, a comunidade escolar, temas relacionados a saúde e higiene, como Outubro Rosa e Novembro Azul, entre outros.;
Criar possibilidades de melhoria do ambiente escolar desenvolvendo o reaproveitamento de materiais reciclados, despertanto a consciencia ambiental;
Ampliar a visão de mundo e o pensamento em rede, interdependente.

Resultado Esperado

Ao final deste projeto é esperado que o corpo discente tenha desenvovido uma maneira mais harmoniosa e saudável de convivência, acolhendo os novos membros com respeito as diferenças e c
ação transformadora sobre ele. Sentidose capaz de sonhar, elaborar, criar parcerias e agir de maneira ética para a transformação da sociedade em um lugar melhor para se viver e conviver. Trans
dos muros da escola.

Metas associadas:
> Meta 17Reduzir em 10 % a evasão de todos cursos técnicos regulares oferecidos tomando como base os dados numéricos referentes ao final do ano letivo de 2014.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Após análise criteriosa dos indicadores e avaliação dos dos pontos fortes, das situaçoesproblemas , prioridades e metas estabelecidos pela comunidade escolar na Reunião Plenária de 14 /03/2015, o Consel
do Plano Plurianual de Gestão 20152019 da Etec Astor de Mattos Carvalho.

Cabralia Paulista 30 de março de 2015
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