Plano Escolar 2017 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 norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os
valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente,
do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola
almejada pela comunidade.
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de
novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos.

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

Integrado

Descrição:

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 1ª Série
AGUDOS-SP

3

AREALVA-SP

3

BAURU-SP

3

BOREBI-SP

1

CABRÁLIA PAULISTA-SP

6

DUARTINA-SP

8

IACANGA-SP

2

LENÇÓIS PAULISTA-SP 2
PAULISTÂNIA-SP

4

PEDERNEIRAS-SP

1

PIRATININGA-SP

2

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 2ª Série
AGUDOS-SP

2

BAURU-SP

14

CABRÁLIA PAULISTA-SP

5

DOMÉLIA-SP

1

DUARTINA-SP

7

IACANGA-SP

2

IBITINGA-SP

1

PAULISTÂNIA-SP

1

PIRATININGA-SP

1

SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP

1

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 3ª Série
AREALVA-SP

1

BAURU-SP

10

CABRÁLIA PAULISTA-SP

2

DUARTINA-SP

1

IACANGA-SP

6

PAULISTÂNIA-SP

1

PIRATININGA-SP

5

Informática Integrado ao Ensino Médio – 1ª Série
AREALVA-SP

2

BAURU-SP

2

CABRÁLIA PAULISTA-SP

11

DUARTINA-SP

18

IACANGA-SP

1

PAULISTÂNIA-SP

1

Informática Integrado ao Ensino Médio – 2ª Série
BAURU-SP

1

CABRÁLIA PAULISTA-SP

16

DUARTINA-SP

13

IACANGA-SP

1

PAULISTÂNIA-SP

1

Informática Integrado ao Ensino Médio – 3ª Série
BAURU-SP

3

CABRÁLIA PAULISTA-SP

17

DUARTINA-SP

11

PIRATININGA-SP

1

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, nossa escola iniciou a primeira turma de Técnico
em 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 de professores e coordenadores na divulgação,
para 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 municípios a divulgação foi ampla e
resultou em 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 sendo os seguintes:

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

criação.

·
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.

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 matéria-prima 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 paralelamente a atividade docente com tempo de casa de
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 apresenta áreas de tratos culturais e topografia o qual
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 último ano vem sendo trabalhado pelo professor
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 restante professores graduados e licenciados, dos
19 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, mas estamos implantando outras áreas de pasto
rotacionado, criação de coelhos, a animais de pequeno porte, áreas de experimentos como cultivo de café, goiaba, cana-de-açúcar
e maracujá para processamento na unidade de polpa de fruta que está em fase de finalização e biodiesel que está no mesmo
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 como Agrishow e Fenasucro em Ribeirão Preto, uma
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 cultivo de citros. A demanda por mão de obra neste
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 empresas das áreas já citadas anteriormente as quais
procuram a escola todos os anos para contratação de técnicos.

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 ensino fundamental II.
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 quanto do ensino técnico.
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 estudos os alunos tem a oportunidade de fazerem
três 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 Santo do Turvo, Piratininga, Agudos e Bauru.
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 pós-graduação lato sensu e estrito sensu em nível de mestrado e
doutorado.

Habilitações associadas:

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Técnico em Química
1º Ciclo :

BAURU-SP

7

CABRALIA PAULISTA-SP

11

DUARTINA-SP

12

ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP
PAULISTÂNIA-SP

3
2

3º Ciclo :
AVAI-SP

1

BAURU-SP

5

CABRÁLIA PAULISTA-SP

7

DUARTINA-PA

6

IACANGA-SP

1

PIRATININGA-SP

2

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 passar do tempo houve o interesse por parte da
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, discente e administração.
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 das capacitações que o Centro Paula Souza
oferece. 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-aprendizagem.
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 produtivos. Planejará e coordenará os processos
laboratoriais. Realizará amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Realizará vendas e assistência técnica
na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participará do desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atuará
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 2017 na Extensão da Etec na EE. Prof. Christino Cabral Cidade de Bauru

2º Ciclo de Técnico em Contabilidade:
Bauru: 33 alunos
Duartina:01 aluno

1º Ciclo de Técnico em Recursos Humanos:

Bauru: 40 alunos

2º Ciclo de Técnico em Recursos Humanos:

Bauru: 35 alunos

3º Ciclo de Técnico em Recursos Humanos:
Bauru: 28 alunos
Iacanga: 01 aluno
Pederneiras: 02 alunos
Habilitações associadas:

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2017
Curso

Turno

Série/Módulo

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Recursos Humanos

Noite

2º Módulo

1

35

Agropecuária (Etim)

Manhã

2ª Série

1

32

Recursos Humanos

Noite

1º Módulo

01

40

Contabilidade

Noite

2º Módulo

01

34

Agroindústria

Noite

3º Módulo

1

31

Informática (Etim)

Manh?

1ª Série

01

35

Agropecuária (Etim)

Manh?

1ª Série

01

35

Recursos Humanos

Noite

3º Módulo

1

31

Informática (Etim)

Manhã

2ª Série

01

32

Agropecuária (Etim)

Manhã

3ª Série

01

31

Informática (Etim)

Manhã

3ª Série

01

31

Informática para Internet

Noite

1º Módulo

01

35

Informática para Internet

Noite

3º Módulo

01

21

Química

Noite

1º Módulo

01

35

Química

Noite

3º Módulo

01

25

Data Base O.C.

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2017
Curso

Turno

Série/Módulo

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

EE. PROF. CHRISTINO CABRAL - BAURU

Parcerias:

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

Coord.:

JOSÉ MARIA GOMES

Habilitações associadas:
Contabilidade

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

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

Resultado:

META CUMPRIDA

Justificativa:

Todos setores administrativos, pedagógicos e da área agrícola estão organizados.

Meta:

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

Resultado:

PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

O setores de aviário, cuniário , pastagens e plantio foram todos reformados e revitalizados.

Meta:

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

Resultado:

PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

Foi reformado sistema de abastecimento de água do setor aviário faltando demais setores da unidade.

Meta:

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

Resultado:

META CUMPRIDA

Justificativa:

Meta foi totalmente cumprida, mais de 2% do total de matriculados desenvolveram trabalhos de iniciação científica.
Destaques para participação dos discentes na Feeteps, CIC FAI nas Faculdaes Integradas de Adamantina

Meta:

Meta 22: Adequação de 30% do espaço físico destinado a convivência dos alunos residentes

Resultado:

PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

Foram recuperados setores de lavanderia , de informática e TV da Sala de Convivência dos alunos residentes falltando setor
de jogos .

Meta:

Meta 17-Reduzir em 50 % a evasão de todos cursos oferecidos tomando como base os dados numéricos
referentes ao final do ano letivo de 2015

Resultado:

PARCIALMENTE CUMPRIDA

Justificativa:

Na tabela abaixo pode-se verificar individualmente por habilitação e módulo quais habilitações cumpriram e quais não
conseguiram atingir a meta
Habilitação /Módulo 2015 -50% 2016
ETIM Informática Módulo 01 02 01 01
ETIM Informática Módulo 02 03 02 02
ETIM Informática Módulo 03 01 01 00
ETIM Agropecuária Módulo 01 01 00 01
ETIM Agropecuária Módulo 02 06 03 00
ETIM Agropecuária Módulo 03 00 00 00
ET Infor. p/Internet Módulo 01 15 08 05
ET Infor p/Internet Módulo 03 00 00 03
ET Química Módulo 01 14 07 02
ET Química Módulo 03 00 00 05
ET Contabilidade Módulo 02 08 04 08
ET Contabilidade Módulo 03 04 02 04
ET Recursos Humanos Módulo 01 05 03 02
ET Recursos Humanos Módulo 02 09 05 02
ET Infor/Internet Módulo 02 11 05 14
ET Química Módulo 02 08 04 05
ET Química Módulo 04 01 00 01
ET Contabilidade Módulo 1 12 06 15
ET Contabilidade Módulo 3 04 02 06
ET Recur.Humanos Módulo 01 08 04 06
ET Informática Módulo 03 04 02 03
Total 116 58 85

Meta:

Meta 21-Elevar em 50 % a taxa de concluintes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

Resultado:

META CUMPRIDA

Justificativa:

A meta foi totalmmente cumprida conforme se pode analisar tabela abaixo
Habilitação(ultima turma de Concluintes ) 2015 2016 Variação
Etim Agropecuária 13 26 +100%
Etim Informática 20 32 +60%

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Situações -Problema

ÁREA TÉCNICO-PEDAGÓGICA
-Índice de evasão nos Cursos Técnicos Regulares;
-Baixa relação candiadato -vaga dos Cursos Técnicos Regulares;

-Estado precário dos setores suíno prejudicando o ensino do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio;
--Quadra Poliesportiva sem cobertura, prejudicando desenvolvimento das aulas de educação física;
--Estado precário da cobertura das estufas prejudicando o ensino do Curso Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio;
- Precariedade e suporte da rede elétrica prejudicando o desenvolvimento das aulas de todas habilitações;

ÁREA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA

-Formalizar as parcerias com empresas públicas e privadas;

-Produção anual continua de verduras e hortaliças;

- Deficiência no setor hidráulico ;

-Organização dos depósitos de máquinas e implementos

Área de Gestão

-Baixo

número de funcionários,

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

- -Dificuldade em desenvolver CIPA;

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

-Manutenção dos aparelhos de Ar Condicionado e Data-Show;

-Biodigestor Descoberto prejudicando saneamento básico na escola;

- Concluir o Projeto Biodiesel com a

instalação dos Equipamentos;

- Condições inadequadas do Espaço físico destinado a Convivência Escolar dos alunos residentes,
reformando as mesas e tabuleiros de jogos.

METAS
Meta:

Meta 22: Adequação de 30% do espaço físico destinado a convivência dos alunos residentes

Duração:

3 Anos

Descrição:

Meta 22: Adequar em 30% o espaço sico des nado a Convivência Escolar dos alunos. Construção de um espaço
onde todos os alunos possam se integrar, principalmente nos períodos ociosos de permanencia na unidade, como o
horário de almoço. Período 2017-2019

Meta:

23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas

Duração:

2 Anos

Descrição:

Meta 23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas (Período 2017-2018)

Meta:

Meta 24-Reduzir em 50 % o índice de evasão dos Cursos Técnicos em Contabilidade Módulo 02 , Técnico em
Informática Internet Módulo 03 e Técnico em Química módulo 04 em relação ao ano de 2016

Duração:

1 Ano

Descrição:

Meta 24-Reduzir em 50 % o índice de evasão dos Cursos Técnicos em
Contabilidade Módulo 02 , Técnico em Informá ca p/Internet Módulo 03 e Técnico em
Química módulo 04 em relação ao ano de 2016
Período 2017

Meta:

Meta 25 - Revitalização da Sala de Jogos recuperando 100% das mesas de jogos já existentes.

Duração:

1 Ano

Descrição:

Revitalização da sala de jogos da Residência Escolar. - Reforma das mesas
de jogos que já existem na escola que estão desativadas por estarem sem
condições de uso.
PROJETOS 2017

Etec Astor de Mattos Carvalho definiu os projetos para o ano de 2017 assim como os projetos
futuros , após estudo e análise por todo corpo docente e coordenadores de área dos indicadores de
desempenho 2016, das situções-problemas ,metas e prioridades para o ano letivo.Todos os
projetos foram analisados criteriosamente pelo Coordenador Pedagógico e pela Direção da Unidade
que deram seus pareceres autorizando a realização dos mesmos.No decorrer do ano os projetos
serão liderados pelo professor responsável e supervisionados pela coordenação do núcleo
pedagógico e direção da escola Ao final de semestre os projetos serão avaliados pela coordenação
do núcleo pedagógico e direção através de um formulário desenvolvido pelo coordenador do núcleo
pedagógico, onde são verificados se todas atividades propostos no projeto foram realizadas ou não
e identificar as razões dos resultados apresentados. O gerenciamento dos projetos será feito pelo
coordenador pedagógico e registrado em planilha específica.
A

Projeto:

PROJETO DE GESTÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA E DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CENTRO INTEGRADO DE ALERTA DE
DESASTRES NATURAIS (CIADEN)

Responsável(eis): Lourenço Magnoni Junior
Data de Início:

03/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

O Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais (CIADEN), é um projeto experimental de monitoramento de desastres

naturais fruto de Protocolo de Cooperação Técnico-Científica firmado entre o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) de 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, Regional de Defesa Civil da 7ª Região 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 federal, com objetivo maior e único de garantir o melhor serviço
e proteção para a população local e regional. Configura-se, assim, em uma plataforma informática que utiliza aplicativos
geográficos para uso em sistemas de coleta, análise e disseminação de dados geográficos. Dentro de uma percepção de
vanguarda, o projeto alinha-se às novas tecnologias didático-pedagógicas, transformando-se em importante ferramenta
interdisciplinar para o processo de ensino e aprendizagem ao costurar a relação entre teoria e prática na ação educativa
articulada ao conhecimento técnico-científico-informacional, além de viabilizar a participação discente nas atividades do
Ciaden fomentando a iniciação científica.
Metas associadas:
Meta 21-Elevar em 50 % a taxa de concluintes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
Meta 19-Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas
Projeto:

COORDENAÇÃO DE CURSO - 2017 - INFORMÁTICA PARA INTERNET

Responsável(eis): GUIDO APARECIDO BRANCO JUNIOR
Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/12/2017

A - JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Descrição:

A coordenação de um curso auxiliará tanto no planejamento, o controle, a avaliação e o
registro das atividades técnicas vinculadas ao projeto pedagógico do curso em questão e
ao projeto político-pedagógico da Etec, além da otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos que lhe são afetos. Além das funções citadas, a coordenação do
curso deve agir em consonância com a coordenação pedagógica, direção, docentes do
curso e alunos.
B - OBJETIVO (S) DO PROJETO:
Diminuir o índice e evasão dos discentes, tendo como comparativo os índices das turmas
anteriores e um acompanhamento diário nas ausências em cada turma.
Incentivar e orientar os docentes quanto a necessidade e importância da avaliação
diagnóstica do perfil discente, para melhor adequar as metodologias de ensino.
Trabalhar junto ao corpo docente na orientação e elaboração do Plano Trabalho Docente
(PTD), direcionando para uma didática mais próxima do perfil dos discentes.
Auxiliar os docentes com atendimento de recursos de software e hardware disponíveis em
laboratórios, garantindo condições mínimas para realização das aulas práticas.
Acompanhamento em sala de aula junto aos docentes e discentes sobre o desenvolvimento
dos conteúdos disciplinar e a didática adotada.
Atendimento aos pais e alunos com reivindicações e possíveis duvidas com o curso, visando
principalmente a permanência dos alunos no referido curso.
c-

·

META (S) DO PROJETO:
Reduzir a evasão escolar tendo como referência os índices de turmas anteriores.
Incentivar os Docentes a boas práticas pedagógicas para se obter um melhor rendimento
dos discentes.
D - METODOLOGIA(S)
Para o desenvolvimento do projeto será realizada as seguintes ações:

·

·

Orientar os professores quanto a importância da recepção dos novos alunos na primeira
semana de aula, com apresentação da escola, dos docentes e a integração com os demais
alunos que já cursam o Técnico em informática para Internet.

·

Orientar os Docentes no planejamento e execução da avaliação diagnóstica do perfil
discente para elencar possíveis déficits, com isso planejar melhor as atividades de ensino.

·

Orientar os docentes na elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD) utilizando os
resultados da avaliação diagnóstica do perfil dos discentes.

Controlar as ausências dos discentes como meio de prevenir e evitar a evasão escolar e
promover ações de controle de evasão quando necessário.

·

Orientar os docentes quanto a importância de adotar diferentes estratégias de avaliações para
que os discentes sejam melhor avaliados.

·

Incentivar os docentes quanto a aplicação de aulas práticas utilizando os laboratórios de
informática e o laboratório de hardware, dando suporte técnico sempre que possível, para o
bom andamento das atividades.

·

Acompanhar e preservar os laboratórios de Informática e de hardware, para que os docentes
tenham sempre disponíveis as melhores condições possíveis para o bom andamento das aulas
práticas.

·

Realizar reunião mensal para disseminar e colher as informações sobre o curso, os alunos e as
disciplinas.

·

Monitorar semanalmente os índices de assiduidade dos discentes, para promover discussões
nas reuniões com a equipe de forma nortear ações de prevenção e combate à evasão escolar.
Propor para os docentes a realização de visitas técnicas, palestras da área e motivacionais,
eventos e feiras, proporcionando o desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares, bem como a
aprendizagem dos discentes com projetos.
E. CRONOGRAMA DO PROJETO
PERÍODOS2
Divulgação do Projeto Político Pedagógico 2017: “Avaliação, 03/02/2017 a
Recuperação e interdisciplinaridade unidos contra a Evasão ”.
06/02/2017
Orientar os Docentes sobre a importância da avaliação diagnostica do 05/02/2017 a
perfil dos discentes.
06/02/2017
03/02/2017 a
05/02/2017
Recepção dos alunos na primeira semana, esclarecendo os objetivos
do curso.
20/07/2017 a
ATIVIDADES

Monitorar a frequência discente e propor intervenções de modo a
evitar possíveis desistências.

Acompanhar a aplicação da avaliação diagnóstica pelos docentes.

Levantamento dos resultados da avaliação diagnóstica e individual
com cada docente e trabalhar as lacunas de aprendizagem

Orientar os docentes na elaboração do Plano de Trabalho Docente no
que se refere a utilização dos resultados da avaliação diagnóstica.

04/08/2017
03/02/2017 a
30/06/2017
20/07/2017 a
30/11/2017
06/02/2017 a
17/02/2017
20/07/2017 a
01/08/2017
17/02/2017 a
10/03/2017
01/08/2017 a
11/08/2017
13/02/2017 a
07/03/2017

20/07/2017 a
11/08/2017
Construir coletivamente com a comunidade o Plano Plurianual de 01/03/2017 a
Gestão 2017- 2021
24/03/2017
03/02/2017 a
30/06/2017
Acompanhar o rendimento escolar dos discente.
20/07/2017 a
30/11/2017
0305/2017 a
Levantar as causas junto aos docentes do rendimento insatisfatório 12/05/2017
dos discentes. Após trabalhar com os docentes a recuperação
09/10/2017 a
continua.
27/10/2017
Acompanhar a construção e a aplicação dos instrumentos de 24/03/2017
avaliação diversificados pelos docentes
12/04/2017
26/05/2017

14/06/2017
25/08/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017
01/03/2017
07/04/2017
12/05/2017
Orientar e acompanhar a metodologia utilizada pelo docente na
recuperação contínua dos alunos com rendimento insatisfatório.

09/06/2017
11/08/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017

Levantamento dos casos de progressão parcial, rendimento
insatisfatório e evasão relativa ao primeiro semestre letivo reunido em
um material para uso dos Coordenadores de Curso.
Entrega dos resultados dos conselhos de classe intermediário aos
coordenadores de curso para que os mesmos apresentem e discutam
com os docentes os resultados apresentados.
Tabulação dos dados quanto a aplicação da avaliação diagnóstica,
instrumentos de avaliação e metodologia na aplicação da recuperação
continua ao final do primeiro e segundo semestre.
Analise Prévia do Perfil Discente por meio da avaliação Diagnóstica
aplicada aos módulos iniciados no segundo semestre letivo.

20/07/2017 a
28/07/2016
03/05/2017 e
09/10/2017
20/07/2017 e
13/11/2017
26/07/2017/
07/08/2017
03/02/2017 a
30/06/2017

Planejar atividades educacionais interdisciplinares juntamente com os
coordenadores e professores que motivem o aluno a continuar os 26/07/2017 a
estudos.
30/11/2017
01/04/2017 a
15/04/2017
01/06/2017 a
15/06/2017

Realizar o trabalho de alinhamento do plano do trabalho docente
(PDT).

01/09/2017 a
10/09/2017
01/12/2017 a
10/12/2017

01/06/2017 a
14/06/2017
Levantamento dos índices de evasão, retenção e progressão parcial
ao final do primeiro e segundo semestre.

01/12/2017 a
15/12/2017

Metas associadas:
Projeto:

"TEMPO, ESPAÇO E SOCIEDADE: DIALOGANDO COM O MUNDO CONTEMPORÂNEO."

Responsável(eis): Wellington dos Santos Figueiredo
Data de Início:

20/02/2017

Data Final:

27/06/2017

Descrição:

O projeto tem natureza interdisciplinar envolvendo os componentes Geografia, História, Língua Portuguesa Literatura e
Comunicação Profissional e Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo a Biblioteca
Ativa como elo norteador. O conhecimento tem caráter orgânico, de modo que os saberes das diferentes áreas se
complementam para um aprendizado eficaz e plural. Neste projeto, os alunos serão desafiados a analisar a realidade em que
vivem; comparar e contextualizar situações; perceber as relações entre o presente/local/pessoal e o
passado/presente/futuro/global; entendendo que o espaço geográfico é produto da maneira como os seres humanos realizam
a apropriação dos lugares, tornando-os o retrato de sua intervenção econômica, social, política e cultural. Rompendo assim,
com os frágeis e perigosos alicerces do senso comum.

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

Responsável Local - Parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft – 1º Semestre 2017

Responsável(eis): Ronaldo Tascin
Data de Início:

14/03/2017

Data Final:

21/07/2017

Descrição:

Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto: “Parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft 2017”, que tem como
responsável o Prof. Me Luiz Henrique Biazotto, e encontra-se devidamente registrado no SAEP. 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) uma conta de e-mail com os seguintes benefícios: - Acesso ao programa Microsoft Imagine, que provê
download gratuito dos produtos de desenvolvimento da Microsoft como sistemas operacionais e ambientes de
desenvolvimento Microsoft para utilização pessoal, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que grande
parte dos softwares disponíveis, são utilizados como ferramentas de apoio nas matrizes curriculares de várias Habilitações
Técnicas oferecidas pelo Centro Paula Souza. - A parceria também oferece licenças para instalação de softwares nos
laboratórios de informática das unidades de ensino através do MSDNA, proporcionando redução de custos na compra de
licenças de softwares. - Serviços on-line do Office 365: oferece o Office Web Apps, onde é possível criar e editar documentos
do MS Word, Excel, PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet. - Disco virtual OneDrive: permite a
edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente na web e possibilita a sincronização das
informações entre diversos computadores e a “nuvem” eliminando assim a necessidade de se usar o pen-drive para
armazenar arquivos entre e vários outros recursos como calendário, sincronizador de arquivos e comunicador instantâneo. - 5
licenças do Office (Word, Excel e Power Point) para ser instalado em computadores pessoais e mais 5 licenças para ser
instalado em dispositivos móveis. O presente projeto irá viabilizar os benefícios contidos na parceria através de uma gestão
que garanta, aos alunos e professores, acesso aos benefícios oferecidos pela parceria e oriente todos quanto a correta
utilização dessas ferramentas, com o intuito de que as mesmas sejam aplicadas como uma tecnologia de auxílio no processo
de ensino- aprendizagem.

Metas associadas:
Meta 24-Reduzir em 50 % o índice de evasão dos Cursos Técnicos em Contabilidade Módulo 02 , Técnico em Informática Internet Módulo 03 e
Técnico em Química módulo 04 em relação ao ano de 2016
Projeto:

Biblioteca Ativa

Responsável(eis): Aparecida Inez Porto e Edson José dos Santos
Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa
volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo sob diversas
perspectivas, relacionar a realidade ficcional com a que vivemos; precisamos estar atentos a esta questão, pois a ausência da
leitura em nossa vida, bloqueia a possibilidade e acaba, de certa forma, excluindo-nos dos acontecimentos, interpretação,
imaginação e da ficção arquitetada pelo autor, seja num romance, artigo, crônica, poesia, jornal. O ato de ler é um exercício
de intercâmbio, uma vez que possibilita relações intelectuais e potencializa outras. Permite-nos a formação dos nossos
próprios conceitos, explicações e entendimentos sobre realidades, elementos e/ou fenômenos com os quais defrontamo-nos.
Enfim, são inúmeras as possibilidades de mergulhar no mundo da fantasia e da realidade encontradas no mundo das
palavras. O presente projeto tem como objetivo pedagógico, integrar a comunidade escolar da Etec “Astor de Mattos
Carvalho” na importante prática da leitura de diversos gêneros textuais, através de metodologias específicas e direcionadas à
formação de grupos de leitura e auxílio. Aos docentes e discentes no processo de ensino e aprendizagem. Para lograr êxito
nessa meta, é de fundamental importância a otimização da “Biblioteca Ativa” como espaço físico propício para a pesquisa in
loco, incentivando os alunos a formarem grupos de estudos, desenvolvimento de atividades extraclasse das diversas áreas do
conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas
Tecnologias e Matemáticas e suas Tecnologias), participando e organizando projetos culturais e interdisciplinares,
complementando assim, o processo ensino e aprendizagem a partir das necessidades pedagógicas existentes. Parafraseando
Bill Gates: “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros...” Com isso, para que esta proposta pedagógica se
concretize, é de suma importância um espaço físico dinâmico e acolhedor que conduza a comunidade escolar a situações
práticas envolvendo o sadio exercício da leitura em seu cotidiano.

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Meta 19-Desenvolver trabalhos de aplicação e iniciação científica, envolvendo 2% do total de alunos de todas habilitações oferecidas

Projeto:

Melhorando a Higiene do Sanitário masculino

Responsável(eis): Aline Lopes da Silva e Daniela Maria Gerônimo
Data de Início:

02/05/2017

Data Final:

05/07/2017

Descrição:

O projeto de caráter interdisciplinar une as disciplinas de Tecnologia de
Produtos Indústrias I do 3° Módulo do Curso de Técnico em Química e a
Tectonologia de Produtos não Alimentícios do 3° Módulo do Curso de
Técnico em Agroindústria visa a solucionar uma situação - problema
apresentada no sanitários masculinos que é mau cheiro através da produção
de um detergente sanitário para uso dentro da Unidade Escolar.

Metas associadas:
Meta 24-Reduzir em 50 % o índice de evasão dos Cursos Técnicos em Contabilidade Módulo 02 , Técnico em Informática Internet Módulo 03 e
Técnico em Química módulo 04 em relação ao ano de 2016
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

TEMPO, ESPAÇO E SOCIEDADE: DIALOGANDO COM O MUNDO CONTEMPORÂNEO

Responsável(eis): Wellington dos Santos Figueiredo
Data de Início:

20/02/2017

Data Final:

27/06/2017

Descrição:
O presente projeto tem natureza interdisciplinar envolvendo os componentes Geografia, História, Língua Portuguesa
Literatura e Comunicação Profissional e Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo a
Biblioteca Ativa como elo norteador. O conhecimento tem caráter orgânico, de modo que os saberes das diferentes áreas se
complementam para um aprendizado eficaz e plural. Neste projeto, os alunos serão desafiados a analisar a realidade em que
vivem; comparar e contextualizar situações; perceber as relações entre o presente/local/pessoal e o
passado/presente/futuro/global; entendendo que o espaço geográfico é produto da maneira como os seres humanos realizam
a apropriação dos lugares, tornando-os o retrato de sua intervenção econômica, social, política e cultural. Rompendo assim,
com os frágeis e perigosos alicerces do senso comum.
Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

O JORNALISMO LITERÁRIO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE HISTÓRICA: OS CEM ANOS DA REVOLUÇÃO RUSSA
ANALISADOS NA OBRA ‘DEZ DIAS QUE ABALARAM O MUNDO’.”

Responsável(eis): Wellington dos Santos Figueiredo
Data de Início:

28/08/2017

Data Final:

25/10/2017

Descrição:

Este projeto tem como enquadramento interdisciplinar uma interface entre Geografia, Literatura, História e Jornalismo, tendo
como objeto de análise o livro "Dez dias que abalaram o mundo", escrito por John Reed. De um lado demonstra a importância
do binômio espaço-tempo para a completa compreensão da narrativa jornalística, e de outro lado, evidencia a contribuição do
Jornalismo Literário para a epistemologia dos estudos em comunicação. O projeto será desenvolvido junto ao Terceiro Módulo
do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

"MÚSICA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS. A REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA NAS LETRAS DA LEGIÃO URBANA."

Responsável(eis): Wellington dos Santos Figueiredo
Data de Início:

07/08/2017

Data Final:

21/11/2017

Descrição:

Este projeto objetiva ilustrar a música como vetor de aprendizagem interdisciplinar, tendo como análise a produção da banda
Legião Urbana, que fez história no cenário musical brasileiro. Serão analisadas à luz da conjuntura nacional, composições que
descreviam as transformações sociais que o Brasil atravessava à época do seu período de redemocratização. O projeto será
desenvolvido junto ao Segundo Módulo do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

Estudo Interdisciplinar do Milho

Responsável(eis): Daniel do Carmo de Camargo, Reginaldo Mendes da Silva,Alice Nunes Garbulio
Data de Início:

14/03/2017

Data Final:

30/06/2017

Descrição:

O curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio vem numa crescente considerável nesta unidade, muito do fruto
das aulas técnicas e integração parcial e total com algumas disciplinas da base nacional comum e vemos os resultados a cada
ano. Para 2017, o Estudo Interdisciplinar do milho brotou como tema agregador e pendoou como uma florada as disciplinas
possíveis para o estudo. O cultivo do milho nos remete a tudo que nossa espécie necessita bem como os recursos atribuídos a
cultura. O projeto interdisciplinar, envolve os alunos das três turmas, juntamente com as disciplinas de Biologia (Processo
Fotossintético, Processo Fermentativo da Silagem, Ciclo de Energia e Cadeia Alimentar), Matemática (cálculo de volume, área
e peso atribuído ao silo bem como, regra de três em relação a quantidade de carretas para x espaço no silo), Química

(decomposição de compostos orgânicos, transformação de material amiláceo e celulósico em glicose, etapas enzimáticas e
bioquímicas da oxidação e oxirredução durante a fermentação), Instalações Rurais (mecanização e uso de implementos
agrícolas, construção de silo para x vacas kg/dia), fechando com a disciplina Gestão Ambiental, trabalhando os termos:
transgênico, Produtividade x Qualidade e futuro ao meio ambiente relacionando animal x vegetal.
Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

Lêjogando – Incentivando a leitura através de jogos eletrônicos, uma abordagem ao livro Dom Quixote.

Responsável(eis): Ronan Adriel Great ,
Data de Início:

20/02/2017

Data Final:

04/07/2017

Descrição:

O Trabalho Interdisciplinar consiste na criação de um jogo eletrônico que conte a história do Livro Dom Quixote de Miguel
Cervantes, buscando incentivar a leitura de livros.

Matérias Relacionadas do curso de Informática para Internet:
Linguagem, Trabalho e Tecnologia – Adaptação do Livro, montagem de roteiro e documentação técnica sobre o jogo.
Inglês Instrumental – Leitura e interpretação dos manuais e documentações das ferramentas de desenvolvimento dos
jogos e website de divulgação.
Arte Digital e – Criação e Editoração de Imagens – Elaboração das imagens dos personagens e cenário do jogo.

Desenvolvimento e Design de Websites – Design do website que fará divulgação e gestão do jogo a ser disponibilizado.

Projeto de Aplicações Web e Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados – Junto com o website, será
desenvolvido uma aplicação web que irá guardar o progresso do usuário no jogo.

Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Informática para Internet e Desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Informática para Internet – Desenvolvimento e aprimoramento de toda a
ideia, plataforma e jogo.

Metas associadas:
Meta 24-Reduzir em 50 % o índice de evasão dos Cursos Técnicos em Contabilidade Módulo 02 , Técnico em Informática Internet Módulo 03 e
Técnico em Química módulo 04 em relação ao ano de 2016
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

O Circo como Instrumento de Atividade Interdisciplinar

Responsável(eis): Selma Gomes, Wellington Figueiredo, Woltaire Carvalhar de Oliveira Mattosinho. Aparecida Inez Porto
Data de Início:

01/03/2017

Data Final:

05/06/2017

Descrição:

O projeto, de caráter interdisciplinar, envolve as disciplinas de Educação Física, História, Geografia e Língua Portuguesa, por
meio de um tema comum "O Circo" nas Terceira Séries do Ensino Médio Integrado em Agropecuária e em Informática . Esta
atividade pedagógica objetiva atrair os alunos ao estudo de temas que tragam relações culturais e sociais, por meio de ações
práticas e cooperativas que motivem e facilitem o processo de ensino-aprendizagem.

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

PROJETO DE APOIO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2017

Responsável(eis): ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS
Data de Início:

10/02/2017

Data Final:

18/12/2017

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO
O Centro Paula Souza é uma referência no Brasil quando se trata de escola proﬁssional pública e, desde as
suas origens, estava preocupada com a “instrução popular” por volta de 1911, hodiernamente, sua missão
demonstra claramente sua importância ao buscar “ promover a educação proﬁssional pública dentro de
referências de excelências, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”. Esta
missão está presente em todas as unidades do Centro no Estado de São Paulo.

Não se pode furtar ao seu projeto maior de “oferecer à sociedade um Ensino Público de qualidade,
formando um cidadão crí co, com amplos conhecimentos humanís cos, cien ﬁcos e tecnológicos e com
princípios baseados na solidariedade, respeito, responsabilidade e consciência ambiental que garantam a
competência proﬁssional de acordo com as necessidades do mercado, os anseios da comunidade e o efe vo
exercício da cidadania”. Tais preocupações nos conduzem a construção de uma forma de educação voltada
aos cuidados com o humano sem esquecer da qualidade técnica.
Nesse sen do, se destaca a presença do Orientador Educacional, como pessoa que colabora na construção
de sen do deste processo, tendo entre as suas responsabilidades nos termos do Ar go 1º. Da Deliberação
CEETEPS no. 18, gerenciar e coordenar a vidades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, bem
como organizar dados esta s cos de frequência e rendimentos dos alunos, favorecer a ar culação entre a
vivência do aluno em sua comunidade e os temas abordados em sala de aula e colaborar com as demandas
que possam favorecer a formação plena das competências, habilidades, a tudes e valores do corpo
discentes nos seus cursos. A presença desses fatores de maneira posi va auxiliará na prá ca permanente de
busca de diminuição dos processos de evasão escolar.
Ocorre que, diversos estudos foram desenvolvidos em nosso país, analisando a questão da evasão escolar,
da qual a nossa Ins tuição deve considerar. O PNUD ( Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)
- 2013, já apresentava o índice de 24,3% para evasão escolar, levando o nosso país a ocupar o 85º. lugar do
mundo neste item rela vo ao processo educa vo. Edson Detregiachi Filho ( “in” Polí cas públicas e a
condução da educação proﬁssional no Brasil a par r do ﬁnal dos anos 1990 - Rev. educ. PUC-Camp.,
Campinas, 18(2):201-209, maio/ago., 2013), analisando a presença deste processo alerta para o elevado
índice de evasão escolar apresentado pelo Centro Paula Souza, caracterizando uma “deserção dos alunos
para o sistema proposto”, vinculado à visão capitalista, par ndo de dados publicados Fórum da Educação
Proﬁssional do Estado de São Paulo (2011), com índices de evasão escolar em torno de 50,0% (cinquenta
por cento) nos CST e de 40,0% (quarenta por cento) nos cursos técnicos de nível médio.
Ocorre que o Direito à Educação é um dos Direitos Humanos, constante do ar go 26:
Todas as pessoas têm direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é
obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos
estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do
seu mérito.
A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Esta deve promover
compreensão, tolerância e amizade entre as nações, grupos religiosos ou raciais,
e deve promover as atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
Tais observações estão presentes com outras leituras na Conferência Nacional da Educação ( CONAE)
realizada em 2010 por meio do “plano do estudante” que permite uma preocupação não apenas com a
permanência mas também como desempenho sa sfatório dos estudantes, a par r de uma visão posi va da
ins tuição, dos colegas e dos professores, levando-os a engajar-se processo educa vo. Em 2014, em suas
proposições nos eixos rela vos a “permanência” do aluno na escola, em busca da implementação de uma
“Educação para Todos”, lançado no Fórum Mundial de Educação em Dakar no ano 2000, compondo o
obje vo de promover a educação como um “direito fundamental”.
Nesse sen do, todos os governos devem priorizar os sistemas existentes visando garan r a presença dos
alunos em sala de aula, inclusive, o nosso técnico-proﬁssional, portanto, estabelecer critérios de superação
dos processos de evasão escolar, especialmente, nos índices que foram apresentados no referido Fórum,
independentemente da situação de desemprego presente no mercado de trabalho.
Vanessa Vieira Pessanha ( “in” Direito fundamental à educação na Constituição. Revista Jus Navigandi, ISSN
1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3557, 28 mar. 2013. Disponível em: . Acesso em: 27 fev. 2017 ) apresenta
alguns conceitos a respeito do direito à educação, recordando Carlos Zarco para quem “a educação é um
direito humano, um bem público, e a primeira responsabilidade do Estado é garan r esse direito a todos” e
Richard Har ll que entende que “educação é um direito universal e não um serviço. A educação que
buscamos é de qualidade, possibilita a inclusão, permite o pleno desenvolvimento da potencialidade de
cada pessoa, constrói o respeito à diferença, promove a equidade e a paz”.
Considerando estes pensamentos, está claro que a Educação deveria estar presente como Direito Social, no
ar go 6º. bem como devidamente garan da no ar go 205 em nossa Cons tuição Federal:
o " A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho".

Enquanto Direito Subje vo garan do a todas as pessoas, o presente projeto, visa colaborar na diminuição
de processos de evasão escolar, aliando habilidades e competências com prá ca de ações de cidadania.
Colaborando efe vamente com os docentes nos processos de progressão parcial, acompanhando o
rendimento dos alunos, par cipando dos Conselhos Escolares, incen vando a prá ca de ações sociais junto
à creche, asilos e outras ins tuições com a u lização do conhecimento especíﬁco técnico-proﬁssional, levam

o aluno a entender a sua importância nesse processo de transformação social, tornando-o protagonista do
seu processo de aprendizagem.
A ETEC “Astor de Ma os Carvalho” no ano de 2015 já realizou através dos alunos dos cursos de Técnico em
Informá ca para Internet e Técnico em Agropecuária, visita ao Asilo e Creche, com ações posi vas para os
discentes e para a Comunidade Local, na disciplina de É ca e Cidadania Organizacional. No desenvolvimento
das a vidades, os alunos, se sen ram “importantes” para a comunidade local, pois organizaram jardins para
pessoas idosas, realocaram computadores para crianças. Tais fatores foram posi vos na qualidade pessoal
de cada ação desenvolvida, vinculando aluno-comunidade-curso.
A Lei de Diretrizes e Bases, em seu inciso I, ar go 3º., determina a prá ca do princípio da permanência
escolar, portanto, determinando ainda o zelo pela frequência escolar no ar go 5º. Recentemente, ao
par cipar do XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, ocorrido em setembro de 2016, Veiga e
Bergiante ( “in” Fatores predominantes da evasão escolar no ensino médio proﬁssional – uma revisão de
literatura. http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_323.pdf - acesso em 27.02.2017) demonstram
que a realidade do Ensino Médio Técnico obrigou a realização de diversas pesquisas para iden ﬁcar as
razões do abandono escolar. Entre as diversas respostas estaria a conciliação entre trabalho e estudo, o
retorno à sala de aula, o método de ensino de alguns docentes, desinteresse individual, mercado de
trabalho, entre outros. Nos estudos são citados, Souza, Neri, Aranha, Ferreira, Jimenez Asenjo, Gaete As ca
analisando este conﬂito entre o fracasso escolar, expresso na evasão escolar e repetência e as questões de
aprendizagem. Em sua conclusão, o desinteresse do aluno e a necessidade de trabalhar são os maiores
fatores encontrados. Os diversos autores, no entanto, apresentam uma diversidade de razões. Uma das
formas de melhor compreender a realidade local é desenvolvendo uma pesquisa séria e compara va. A
ETEC “Astor de Ma os Carvalho” já desenvolveu na Classe Descentralizada Chris no Cabral por meio de TCC
uma pesquisa de sa sfação em Marke ng que levou em consideração o corpo docente e sua prá ca. Uma
nova pesquisa emoldurada para a Sede e a Extensão com novas avaliações e seu cumprimento, certamente,
auxiliará na melhora na diminuição dos processos de evasão escolar.
A Escola Técnica “Astor de Ma os Carvalho” foi criada por Decreto em 1968 e devidamente instalada em
1976 na região de Cabrália Paulista, interior do Estado de São Paulo, está determinada como unidade 038
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” vem desenvolvendo diversas a vidades no
sen do de cumprir a missão que lhe cabe junto à esta ins tuição de ensino proﬁssional, com uma
diversidade de cursos realizados na sede (Cabrália Paulista) e na extensão (Bauru). Em passado recente,
2010, conseguiu alcançar o posto de 2º. lugar no ENEM entre as unidades escolares de Ensino Médio na
Diretoria Regional de Bauru. Apresenta atualmente, com algumas empresas parceiras e a aprovação de
alunos em cursos de graduação de universidades públicas e privadas.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

OBJETIVO GERAL
Desenvolver projeto de superação de processos de evasão escolar que permita melhor desenvolvimento de habilidades e competências aliadas à prá ca
de ações de cidadania no âmbito da Comunidade Educa va, em especial, nos cursos técnicos de Contabilidade, Química e Informá ca para Internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar o obje vo principal, isto é, reduzir em 50% o índice de perda dos cursos objeto de estudo do presente projeto;
Colaborar na permanência efe va dos alunos noturnos, acompanhando seus resultados e diminuindo as menções insa sfatórias e progressões
parciais;
Fomentar junto ao corpo docente estudos da aprendizagem signiﬁca va e sua prá ca pedagógica, acompanhando especialmente as a vidades
rela vas a recuperação con nua e progressão parcial;
Incen var a par cipar do corpo discente e docente em projetos voltados à qualidade de vida escolar;
Desenvolver estratégias de relacionamento direto com o corpo discente e docente visando diagnos car situações de conﬂitos e sua prevenção que diminuam
a evasão escolar;

C. META(S) DO PROJETO:

Reduzir a situação de perda de alunos em 50% (cinquenta por cento) junto ao Curso de Técnico em Contabilidade realizado na Classe
Descentralizada, na Escola Chris no Cabral ( 1º., 2º. E 3º. Módulos) e no Curso de Técnico Informá ca para Internet ( 2º. Módulo ) e Técnico para
Química ( 3º. Módulo) realizados na Sede, em Cabrália Paulista
Desenvolver 02 seminários ou cursos apoiados na visão humanista com o com o corpo docente sobre a evasão escolar visando a superação de seus
índices, podendo ser EAD;
Realizar, no mínimo, uma palestra vinculada ao tema de qualidade de vida escolar para a Comunidade Educa va e Comunidade local, na qual a
escola está inserida que promova diálogo social e permanência dos alunos no ambiente escolar.

Par cipar individualmente em um Fórum/Seminário especíﬁco para a questão da evasão escolar e sua superação e posterior par lha com os
docentes e Comunidade Educa va das abordagens cien ﬁcas

D. METODOLOGIA(S)

Colaborar na organização de pesquisa de sa sfação da prá ca docente, visando aprimorar o sistema e ao mesmo tempo diminuir alguns fatores de
evasão escolar;
Organizar visitas colabora vas a creches, asilos e outras ins tuições sociais que permitam atuação do corpo discente e docente a par r de sua área
de conhecimento favorecendo o exercício técnico-cien ﬁco, reconhecimento pessoal, autoes ma e prá ca social-cidadã;
Organizar um vídeo sobre a realidade escolar da Sede de Cabrália Paulista e Região de onde provém nossos alunos e de Bauru a par r da visão dos
discentes e publicar no site oﬁcial da Escola;
Promover ações mo vacionais entre os membros da Comunidade Educa va, como encontros e par lhas;
Recepcionar os alunos na 1ª. Semana dos ciclos, esclarecendo os obje vos dos cursos, para enquadramento no perﬁl discente e apresentação das
várias ins tuições sociais existentes em Cabrália Paulista e Região bem como em Bauru e suas necessidades e a importância de uma melhor
qualidade de vida escolar;
Evidenciar, por meio de palestras, a necessidade do processo de ensino-aprendizagem no ambiente de trabalho;
Desenvolver, por meio de reuniões mensais com os discentes, o hábito de acompanhamento das faltas escolares e suas consequências, reunindo
com individualmente com os faltantes e propondo soluções;
Promover junto à Gestão Escolar, estratégias de melhor acompanhamento das recuperação con nua e progressões parciais com atendimento
mensal dos alunos que apresentem diﬁculdades;
Acompanhar o desenvolvimento estudan l dos alunos residentes;
Atender os pais/responsáveis diretamente ou durante a realização no Conselho Bimestral com par cipação efe va;
Veriﬁcar, semanalmente, a questão das vagas remanescentes e colaborar para a sua solução junto aos Coordenadores de Cursos, especialmente, os
cursos, objeto do presente projeto;
Desenvolvimento de ações em conjunto com proﬁssionais da área externa visando melhorar o ambiente escolar para a adequação de valores como
a hones dade, a é ca, o companheirismo, a lideranças, o coopera vismo e outros propiciadores de vida salutar;
Envolver a Comunidade Educa va composta pelo corpo discente, docente, funcionários, gestores e sociedade local na solução de questões sociais
apoiados numa perspec va interdisciplinar-cidadã, como elemento colaborador na valorização do conhecimento do aluno e sua prá ca social;
Desenvolver estratégias de relacionamento direto com o corpo discente e docente visando diagnos car situações de conﬂitos e sua prevenção;
Promover cursos vocacionais visando proﬁssão futura dos alunos e sua inserção no mercado do trabalho, através de palestras mo vacionais com
ex-alunos voltadas à situação de empregabilidade;
Atender com presteza os membros da Comunidade Educa va em suas necessidades pessoais e grupais;
Favorecer a vivência de um ambiente de gestão democrá ca e par cipa vo na elaboração dos diversos modelos;
Favorecer a organização estudan l tendo em vista melhor formação humana e cidadã que resulte em sua permanência na escola;
Orientar o discente no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem;
Acompanhar o desenvolvimento do projeto polí co pedagógico escolar;
Desenvolver hábitos de estudos e de organização pessoal juntos aos discentes;
Integrar os diversos eixos existentes na ETEC para que possam propor novas soluções tecnológicas para a comunidade na qual estão inseridos,
visando diminuir a evasão escolar;
Realizar eventos internos e externos com a par cipação dos alunos, como feiras, campeonatos, gincanas, semanas tecnológicas, fóruns, debates
bem como promover visitas técnicas com o ﬁm de aperfeiçoamento proﬁssional;
Colaborar , naquilo que for possível, na implementação dos projetos de interdisciplinaridade a ser desenvolvido entre os cursos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Recepção dos alunos e apresentação de vídeo
Divulgação do calendário anual de a vidades

PERÍODOS[1]
10 /02/2017 a
25/10/2017
10/02/2017 a
25/02/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
12/06/2017 a
07/07/2017
22/08/2017 a
01/09/2017

Palestras mo vacionais
Reuniões semanais com discentes e seus familiares

06/11/2017 a
20/11/2017
01/03/2017 a
15/03/2017
17/03/2017 a
31/03/2017

03/04/2017 a
17/04/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
09/05/2017 a
26/05/2017
29/05/2017 a
09/06/2017
12/06/2017 a
26/06/2017
27/06/2017 a
07/07/2017
24/07/2017 a
04/08/2017
07/08/2017 a
21/08/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
04/09/2017 a
18/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017
09/10/2017 a
20/10/2017
23/20/2017 a
01/11/2017
06/11/2017 a
20/11/2017
21/11/2017 a
01/12/2017

Reuniões mensais com coordenadores de cursos e gestores

04/12/2017 a
18/12/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
12/06/2017 a
07/07/2017
27/06/2017 a
07/07/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017

06/11/2017 a
20/11/2017
04/12/2017 a
20/11/2017
Desenvolvimento do projeto de qualidade de vida escolar

Con nuo
17/03/2017 a
31/03/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
12/06/2017 a
07/07/2017
27/06/2017 a
07/07/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017
06/11/2017 a
20/11/2017

Acompanhamento de Recuperação con nua dos alunos com diﬁculdade

04/12/2017 a
20/11/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
12/06/2017 a
07/07/2017
27/06/2017 a
07/07/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017
06/11/2017 a
20/11/2017

Acompanhamento da execução das progressões parciais
Acompanhamento e encaminhamento de casos ao conselho tutelar

04/12/2017 a
20/11/2017
01/03/2017 a
15/03/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
03/04/2017 a
17/04/2017
24/04/2017 a
08/05/2017

09/05/2017 a
26/05/2017
29/05/2017 a
09/06/2017
12/06/2017 a
26/06/2017
27/06/2017 a
07/07/2017
24/07/2017 a
04/08/2017
07/08/2017 a
21/08/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
04/09/2017 a
18/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017
09/10/2017 a
20/10/2017
23/20/2017 a
01/11/2017
06/11/2017 a
20/11/2017
21/11/2017 a
01/12/2017

Mediação das relações interpessoais entre os alunos e a escola

04/12/2017 a
18/12/2017
01/03/2017 a
15/03/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
03/04/2017 a
17/04/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
09/05/2017 a
26/05/2017
29/05/2017 a
09/06/2017
12/06/2017 a
26/06/2017
27/06/2017 a
07/07/2017

24/07/2017 a
04/08/2017
07/08/2017 a
21/08/2017
22/08/2017 a
01/09/2017
04/09/2017 a
18/09/2017
19/09/2017 a
05/10/2017
09/10/2017 a
20/10/2017
23/20/2017 a
01/11/2017
06/11/2017 a
20/11/2017
21/11/2017 a
01/12/2017
04/12/2017 a
18/12/2017
17/03/2017 a
31/03/2017
24/04/2017 a
08/05/2017
Escolha dos representantes de classe, conselhos escolares e grêmios

12/06/2017 a
07/07/2017

F. RESULTADOS ESPERADOS

Ø Reduzir, a situação de perda de alunos em 50% (cinquenta por cento) junto ao Curso de Técnico em Contabilidade realizado na Classe
Descentralizada na EscolaChris no Cabral ( 1º., 2º. E 3º. Módulos), em Bauru, e no Curso de Técnico Informá ca para Internet ( 2º. Módulo ) e
Técnico para Química ( 3º. Módulo) realizados na Sede Cabrália Paulista, em relação aos dados do ano anterior;
Ø Desenvolver dois seminários ou cursos apoiados na visão humanista com o corpo docente sobre a evasão escolar visando a superação de seus
índices, podendo ser EAD;
Ø Realizar uma palestra vinculada ao tema de qualidade de vida escolar para a Comunidade Educa va e Comunidade local, na qual a escola está
inserida que promova diálogo social e permanência dos alunos no ambiente escolar, com êxito;

Par cipar em um Fórum/Seminário especíﬁco para a questão da evasão escolar e sua superação (100%) e posterior par lha com
a Comunidade Educa va.
Metas associadas:
Projeto:

COORDENAÇÃO DE CURSO - 2017 - QUÍMICA

Responsável(eis): ALICE NUNES GARBULIO
Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Ao analisar as matrículas dos alunos dos 1º e 2º semestres de 2016 e de acordo com dados da Diretoria de Serviços Acadêmica, observou a perda discente da
unidade escolar, conforme tabela abaixo:

Habilitação /
Módulo

Matrículas no
Módulo Atual

Índice de Perda no
Módulo Atual

Alunos Promovidos

Matriculas Módulo
Atual início do curso

Índice de perda
ﬂuxo

ET Química/
Módulo 04

14

7,14

13

35

62,85

Analisando a tabela é possível veriﬁcar os índices de evasão em cada módulo do curso Técnico em Química e também o índice de perda ao longo dos ciclos
denominado índice de perda no ﬂuxo. O alto índice de evasão na primeira turma leva a uma reﬂexão a ﬁm de construir a vidades adequadas a aprendizagem
do discente. Um estudo minucioso acerca dos mo vos que levaram ao alto índice de evasão já no primeiro módulo mostrou que grande parte dos alunos
encontraram diﬁculdades na disciplina de Análise de Processos Físico Químicos, pois se trata de uma disciplina recheada de cálculos.
Uma das ações para que esse problema fosse resolvido foi a elaboração de avaliações diagnós cas aﬁm de levantar os conhecimentos prévios dos alunos
como também trabalhar as lacunas de aprendizagem relacionadas aos conteúdo.
Sabe-se que para o bom andamento do curso se faz necessário, a realização de um trabalho pedagógico que contribua para a permanência discente em
todos os módulos ofertados na escola, aumentando assim, a taxa de concluintes nos cursos Técnico em Química.

B. OBJETIVO (S) DO PROJETO:

Objetivo Geral
Reduzir em 50% a perda nos módulos do Curso Técnico em Química.

Obje vos Especíﬁcos
Incen var os docentes a u lizarem a avaliação diagnós ca do perﬁl discente, adequando a metodologia didá ca, os instrumentos de avaliação e a
recuperação con nua;
Orientar docentes na construção e elaboração do plano de trabalho tendo como princípio norteador o perﬁl do aluno ob do a par r da aplicação da
avalição diagnós ca;
Incen var o desenvolvimento de a vidades interdisciplinares.
Promover momentos em que os alunos integrem conhecimentos teóricos e prá cos.
Orientar os docentes a u lizarem constantemente os espaços disponíveis para realização de aulas prá cas.

C. META (S) DO PROJETO:
Diminuir em 50% a perda nos módulos dos Cursos Técnico em Química.
Levantamento e trabalho com as lacunas de aprendizagem logo no início das a vidades.
Organizar uma semana de palestras e a vidades que envolvam as diversas áreas de atuação da química.
Organizar visitas técnicas nas diversas áreas de atuação da química para que o discente perceba o grande leque de oportunidade de trabalho que o
curso técnico oferece.
Orientar projetos que envolvam ações interdisciplinares.

D. METODOLOGIA(S)
Orientar os professores quanto a recepção dos alunos na primeira semana de aula com visita às dependências da escola, informações sobre o perﬁl
proﬁssional do aluno, as competências, habilidades e bases tecnológicas de acordo com o curso ofertado na unidade escolar.
Promover juntamente com a Direção, Orientação Educacional e os Coordenador pedagógico a recepção de alunos, com a ﬁnalidade de orienta-los
quanto ao trabalho realizado pelos professores em relação às a vidades contextualizadas e avaliação diagnos ca do perﬁl discente, controle de
ausências, desenvolvimento de a vidades por meio de projetos, acompanhamento do processo de recuperação con nua, progressão parcial e
desenvolvimento de TCC;
Capacitar e instruir docentes durante a reunião pedagógica, como aplicar avaliação diagnós ca, levantar e u lizar o perﬁl discente no
desenvolvimento das a vidades de ensino;
Elaborar junto aos docentes, avaliações diagnós cas diferenciadas u lizando estratégias como: avaliação escrita, testes de raciocínio lógico,
drama zações, prá cas de laboratório, buscando iden ﬁcar as lacunas na aprendizagem;
Orientar os docentes a trabalhar com as lacunas de aprendizagem dos alunos detectados no levantamento do perﬁl discente e quando dos
resultados insa sfatórios;
Orientar e Acompanhar a construção do plano de trabalho docente u lizando o perﬁl discente como princípio norteador na construção do plano;
Monitorar semanalmente os índices de assiduidade discente junto a equipe de coordenação pedagógica, por meio de planilhas de controle e
promover discussões nas reuniões de equipe de forma a nortear ações de prevenção a possíveis desistências;
Promover junto aos docentes a realização de visita técnica, palestras da área e mo vacionais, eventos e feiras, propiciando o desenvolvimento de
Projetos Interdisciplinares, bem como a Aprendizagem Baseada em Projetos;
Veriﬁcação e quan ﬁcação do percentual de docentes que realizaram a avaliação diagnós ca, diversiﬁcaram instrumentos de avaliação e mudaram
metodologia na aplicação da recuperação con nua ao ﬁnal de cada semestre.
Organizar junto aos docentes, uma semana de palestras e mini cursos que contemple grande parte da área de atuação do proﬁssional da química.
Incen var os alunos a par cipar de congressos e eventos de cunho cien ﬁco.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Recepção dos alunos na 1ª semana, esclarecendo os obje vos do curso
Técnico em Química e proporcionando uma maior integração entre os alunos.

PERÍODOS2
04/02 a 19/02
26/07 a 05/08

Capacitar os docentes sobre a u lização da avalição diagnós ca no processo
de ensino –aprendizagem e levantamento do perﬁl discente.

04 /02 a 05/02

Monitorar a frequência discente e propor intervenções de modo a evitar
possíveis desistências.

04/02 a 04/03

Acompanhar a aplicação da avaliação diagnós ca pelos docentes
Levantamento, juntamente com os professores, dos resultados da avaliação
diagnós ca a ﬁm de que cada professor possa trabalhar as lacunas de
aprendizagem
Orientar os docentes na elaboração do plano de trabalho docente no que se
refere a u lização dos resultados da avaliação diagnós ca.
Acompanhar o trabalho de alinhamento do plano de trabalho docente pelos
Coordenadores de Curso.
Acompanhar o resultado do rendimento escolar e a frequência discente
con nuamente.
-Levantar as causas junto aos docentes do rendimento insa sfatório dos
discentes. Após trabalhar com os docentes a recuperação con nua.

Acompanhar a construção e aplicação dos instrumentos de avaliação
diversiﬁcados pelos docentes.

Orientar e acompanhar a metodologia u lizada pelo docente na recuperação
con nua dos alunos com rendimento insa sfatório.

Capacitar os docentes no desenvolvimento das a vidades de ensino durante
as reuniões pedagógicas
Levantamento dos casos de progressão parcial, rendimento insa sfatório e
evasão rela vos ao primeiro semestre le vo reunidos num material para uso
dos Coordenadores de Curso.

Planejar a vidades educacionais interdisciplinares
juntamente com os
coordenadores e professores que mo vem o aluno a con nuar os estudos.

Realizar juntamente com os Coordenadores de Área o trabalho de
alinhamento do Plano do Trabalho Docente (PTD) envolvendo nessa a vidade
os alunos representantes de cada classe a ﬁm de veriﬁcar o cumprimento das
a vidades previstas no Plano do Trabalho Docente (PTD).

06/02/2017 a
19/02/2017
10/02/2017
a 29/02/2017
14/02/2017 a
07/03/2017
01/04 /2017 a
15/04/2017
02/02/2017 a
20/12/2017
02/05/2017 a
15/05/2017
24/03/2017
12/04/2017
27/05/2017
17/06/2017
25/08/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017
01/03/2017
07/04/2017
12/05/2017
09/06/2017
11/08/2017
15/09/2017
20/10/2017
18/11/2017
20/08/2017
19/11/2017
01/07/2017 a
10/07/2017
27/02/2017
15/03/2017
18/06/2017
15/06/2017
20/08/2017
24/08/2017
19/11/2017
09/11/2017
01/03 a 10/03 01/04 a
10/04 01/05 a 10/05
01/06 a 10/06 01/07 a
05/07 01/08 a 10/08

01/09 a 10/09 01/10 a
10/10
Metas associadas:
Projeto:

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO ETIM INFORMÁTICA – 2017

Responsável(eis): Wellington dos Santos Figueiredo
Data de Início:

02/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO
O projeto se jus ﬁca pela necessidade orgânica de auxílio e suporte à equipe gestora para se extrair melhor
aproveitamento do curso Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio na Etec “Astor de Ma os
Carvalho”.
Desde a sua implantação em 2012, o curso se lança ao constante aprimoramento, obje vo que só será
alcançado com um trabalho estruturado entre coordenador, direção, docentes e demais membros da
comunidade escolar.
Conforme o curso cresce e se torna vitrine na região, urge a necessidade de sua constante estruturação,
dentro dos padrões de qualidade presentes no Centro Paula Souza.
Assim, a jus ﬁca va e necessidade do projeto se alicerçam no fundamental auxílio no planejamento,
controle, avaliações, registro das a vidades irmanadas com o projeto pedagógico do curso somado ao
projeto polí co pedagógico da Etec, controles de frequência e evasão, além fomento à pesquisa cien ﬁca e
o mização dos recursos sicos e didá cos.
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Manter a permanência discente dentro dos índices propostos pelo Centro Paula Souza
(controle de evasão).
Conscientizar e auxiliar o corpo docente quanto à importância da aplicação da
Avaliação Diagnóstica;
Orientar o corpo docente na elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD) tendo
como princípios norteadores o Plano de Curso e os resultados obtidos através da
aplicação da Avaliação Diagnóstica;
Incentivar os docentes a utilizarem a avaliação diagnóstica do perfil discente,
adequando a metodologia didática, os instrumentos de avaliação e a recuperação
contínua;
Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares
de curta duração, palestras e visitas técnicas;
Preparar o aluno para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais
exigente e competitivo;
Proporcionar conhecimento técnico de excelente qualidade, além de uma ampla base
dos conteúdos ministrados nas disciplinas do Ensino Médio para prosseguimento dos
estudos na Educação Superior.
Incentivar e coordenar atividades interdisciplinares;
Proporcionar a integração do curso com os projetos existentes na Etec (Ciaden e
Biblioteca Ativa);
Auxiliar no desenvolvimento de atividades pedagógicas da Etec como a Semana Paulo
Freire e Semana Cultural;
Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento
de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o
Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional;

Acompanhar
o
cumprimento
das
aulas
previstas
e
dadas
e
das
reposições/substituições quando houver, no curso que coordena, informando a
Direção regularmente;
Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de
curso (TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos.

C. META (S) DO PROJETO:
Redução dos índices de evasão;
Alcançar a relação candidato/vaga, segundo as metas indicadas pelo Centro Paula Souza;
Suprimir as lacunas de aprendizagem diagnos cadas nos alunos;
Fomentar a prá ca de a vidades interdisciplinares.
D. METODOLOGIA(S)
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano
Plurianual de Gestão (PPG);
Auxiliar na implantação do Projeto Político Pedagógico 2017: “Avaliação, recuperação
e interdisciplinaridade unidas contra a evasão”.
Expor aos docentes e dirimir dúvidas sobre a Avaliação Diagnóstica
Orientar e auxiliar o corpo docente quanto à recepção dos alunos na primeira semana
de aula, com visitas às dependências da Etec, bem como informações profissionais,
competências, habilidades, as bases tecnológicas referentes ao curso;
Participar das reuniões de coordenação semanal com a direção da Etec;
Conscientizar os docentes sobra importância da diversificação de avaliações;
Planejar junto aos responsáveis pelos projetos Ciaden e Biblioteca Ativa atividades
interdisciplinares integrando docentes e discentes;
Participar de reuniões de pais;
Presidir Conselho de Classe;
Supervisionar e auxiliar os docentes na confecção do Plano de Trabalho Docente;
Acompanhar semanalmente os índices de frequência discente;
Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de
curso (TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
Incentivar a participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos;

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o alinhamento entre
os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo o
último em periodicidade semanal;
Orientar e acompanhar a programação das atividades de recuperação e de progressão
parcial, a partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável
pela Orientação e Apoio Educacional;
Promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para
alinhar e refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-aprendizagem,
organização das aulas práticas e demais estratégias de ensino do curso.
E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Divulgação dos índices de evasão, progressão parcial e retenção de rela vo ao
Ano Le vo de 2016 aos docentes.
Auxílio à equipe gestora na divulgação do Projeto Polí co Pedagógico 2017:
“Avaliação, recuperação e interdisciplinaridade unidas contra a evasão”.
Recepção dos alunos na 1ª semana, esclarecendo os obje vos de cada curso
juntamente com coordenadores de curso.
Capacitar os docentes sobre a u lização da avaliação diagnós ca no processo
de ensino-aprendizagem e levantamento do perﬁl discente.
Monitorar a frequência discente e propor intervenções de modo a evitar
possíveis desistências.
Auxílio à equipe gestora a implementar o projeto ““Avaliação, recuperação e
interdisciplinaridade unidas contra a evasão. ”

PERÍODOS
03/02 a 06/02
03/02/a 06/02
06/02 a 20/02
07/02/ a 06/03
08/02 a 06/03
07/02 a 06/03

Acompanhar a aplicação da avaliação diagnós ca pelos docentes.
Levantamento juntamente com o corpo docente dos resultados da avaliação
diagnós ca e individualmente com cada professor e trabalhar as lacunas de
aprendizagem
Orientar os docentes na elaboração do plano de trabalho docente no que se
refere a u lização dos resultados da avaliação diagnós ca.
Construir cole vamente com a Comunidade o Plano Plurianual de Gestão
2017- 2021.

06/02 a 06/03

Realizar o trabalho de alinhamento anual do Plano de Trabalho Docente.
Acompanhar o resultado do rendimento escolar e a frequência discente
con nuamente.
Levantar as causas junto aos docentes do rendimento insa sfatório dos
discentes. Após trabalhar com os docentes a recuperação con nua.

03/04 a 17/04

10/02 a 01/03
14/02 a 07/03
15/03 a 30/06

03/02 a 18/12
02/05 a 15/05
24/03
12/04
26/05
20/06

Acompanhar a construção e aplicação dos instrumentos de avaliação
diversiﬁcados pelos docentes.

25/08
15/09
20/10

Orientar e acompanhar a metodologia u lizada pelo docente na recuperação
con nua dos alunos com rendimento insa sfatório.

17/11
01/03
07/04
12/05
09/06

11/08
15/09
20/10

Auxiliar a equipe gestora a capacitar os docentes no desenvolvimento das
a vidades de ensino durante as reuniões pedagógicas.

17/11
22/08
20/11
03/02
15/03
19/06

Planejar a vidades educacionais interdisciplinares juntamente com os
coordenadores e professores que mo vem o aluno a con nuar os estudos.

21/08
24/08
20/11
09/11
03/03 a 10/03
03/04 a 10/04
02/05 a 10/05
01/06 a 12/06

Realizar trabalho de alinhamento do Plano do Trabalho Docente (PTD)
envolvendo nessa a vidade os alunos representantes de cada classe a ﬁm de
veriﬁcar o cumprimento das a vidades previstas.

03/07 a 05/07
01/08 a 10/08
01/09 a 11/09
02/10 a 10/10

Levantamento dos índices de evasão, retenção e progressão parcial ao ﬁnal
do segundo semestre le vo de 2017
Análise dos resultados pedagógicos ﬁnais ob dos pelo desenvolvimento do
projeto
Avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual de Gestão 20172021.

16/11/ a 01/12
01/12/ a 15/12
18/12 a 29/12

Metas associadas:
23-Desenvolver no mínimo 1 projeto interdisciplinar em 75 % das habilitações oferecidas
Projeto:

Coordenação: Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio - 2017

Responsável(eis): Daniel do Carmo de Camargo
Data de Início:

03/03/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

1. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO
Faz-se necessário a coordenação deste curso do ponto de vista pedagógico e técnico, auxiliando as tarefas de planejamento do curso e
atividades, controle de evasão e frequência, avaliação e o registro das atividades técnicas vinculadas ao projeto pedagógico do curso em
questão e ao projeto político-pedagógico da Etec, além da otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos que lhe são
afetos. Além das funções citadas, a coordenação do curso deve agir em consonância com a coordenação pedagógica, direção, docentes do
curso e alunos.
Este curso na escola vem passando por atualizações constantes e necessita de trabalho e integração de equipe, o que vem acontecendo e
resultando ano a ano na queda de evasão melhorando nosso produto, resultado do trabalho e acompanhamento do coordenador de curso e
equipe.

B. OBJETIVO (S) DO PROJETO:
Formação de profissionais, com sólida base científica e tecnológica e com ampla visão política e social, aptos a atuar nas diversas
atividades voltadas à produção vegetal, produção animal, produção agroindustrial.
Planejamento e gestão do agronegócio, com competências e habilidades para realizar e orientar o desenvolvimento de práticas
agropecuárias economicamente viáveis e de menor impacto ambiental, visando a sustentabilidade dos sistemas produtivos.
Manter o índice de permanência discente alto, praticando e promovendo aulas que levem a divulgação máxima do curso pela região.
Planejar avaliações de acordo com a proposta pedagógica diversificando e promovendo todas as fases de aprendizagem do aluno.
Reduzir o número de progressões parciais e melhorar a qualidade dos alunos bem como o produto final.
Orientar docentes na construção e elaboração do plano de trabalho tendo como princípio norteador o perfil do aluno obtido a partir da
aplicação da avalição diagnóstica;
Promover capacitações ao corpo docente de forma a nortear a utilização de metodologias e instrumentos de avaliação diversificados.
Auxiliar no projeto da Cooperativa-escola, fabricando produtos diferenciados durante as aulas para posterior venda.
Incentivar os docentes a fazerem o uso de atividades diferenciadas como aulas práticas e visitas técnicas.

C. META (S) DO PROJETO:
Reduzir a evasão ano a ano em conformidade com as metas do Centro Paula Souza.
Superar a meta do ano de 2016 referente a taxa de concluinte em 10% para 2017.
Realizar visitas técnicas importantes no desenvolvimento das habilidades e competências dos discentes.
Manter a meta de perdas de 50% em relação a turmas anteriores.
Promover integração das disciplinas da base nacional comum com as disciplinas técnicas num consenso da produtividade e
aprendizado do discente.
Aumentar a demanda de alunos no Vestibulinho 1º semestre 2018, superando a meta de 2017.

D. METODOLOGIA (S)
Para o desenvolvimento do projeto será realizada as seguintes ações:
Orientar os professores quanto a recepção dos alunos na primeira semana de aula com visita às dependências da escola, informações
sobre o perfil profissional do aluno, as competências, habilidades e bases tecnológicas de acordo com o curso de Agroindústria;
Orientar os docentes quanto à aplicação da avaliação diagnóstica do perfil discente para levantar e utilizar o perfil discente no
desenvolvimento das atividades de ensino;
Realizar o controle de ausências, desenvolvimento de atividades por meio de projetos, acompanhamento do processo de recuperação
contínua, progressão parcial e desenvolvimento de TCC;
Orientar os docentes quanto à utilização de diferenciadas estratégias como de avaliação do aluno como: avaliação escrita, testes de
raciocínio lógico, dramatizações, práticas de laboratório, relatórios de atividades práticas, interesse entre outros buscando identificar as
lacunas na aprendizagem;
Orientar os docentes a trabalhar com as lacunas de aprendizagem dos alunos detectados no levantamento do perfil discente e quando
dos resultados insatisfatórios;
Orientar e Acompanhar a construção do plano de trabalho docente utilizando o perfil discente como princípio norteador na construção
do plano;
Orientar os docentes durante as reuniões de equipe sobre o uso de metodologias diferenciadas para aplicação da recuperação
contínua;
Monitorar semanalmente os índices de assiduidade discente por meio de planilhas de controle e promover discussões nas reuniões de
equipe de forma a nortear ações de prevenção a possíveis desistências;
Promover junto aos docentes a realização de visita técnica, palestras da área e motivacionais, eventos e feiras, propiciando o desenvolvimento
de Projetos Interdisciplinares, bem como a Aprendizagem Baseada em Projetos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Divulgação do Projeto Polí co Pedagógico 2017: “Construindo a
Aprendizagem Através do Conhecimento do Perﬁl Discente ”.
Incen var e acompanhar os docentes na elaboração de Palestras e Visitas
Técnicas
Recepção dos alunos na 1ª semana, esclarecendo os obje vos do curso.
Capacitar os docentes sobre a u lização da avalição diagnós ca no processo
de ensino –aprendizagem e levantamento do perﬁl discente
Monitorar a frequência discente e propor intervenções de modo a evitar
possíveis desistências.

PERÍODOS2
06/02/2017 a
06/02/2017
06/02/2017 a
15/12/2017
06/02/2017 a
17/02/2017
06/02/2017 a
10/02/2017
03/02/2017 a
12/03/2017

