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ETEC PROFESSOR APRÍGIO GONZAGAETEC PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA
IntroduçãoIntrodução

O Plano Plurianual de Gestão da ETEC Professor Aprígio Gonzaga é um norteador para queO Plano Plurianual de Gestão da ETEC Professor Aprígio Gonzaga é um norteador para que
possamos, em equipe, observar às lacunas, as fragilidades, as prioridades e assim poder atuarpossamos, em equipe, observar às lacunas, as fragilidades, as prioridades e assim poder atuar
exponencialmente para atingirmos as metas definidas.exponencialmente para atingirmos as metas definidas.

O processo foi realizado a partir de levantamento de dados em reuniões pedagógicas, reuniões comO processo foi realizado a partir de levantamento de dados em reuniões pedagógicas, reuniões com
a equipe gestora, pesquisas enviadas para docentes e discentes , cada grupo indicou os pontosa equipe gestora, pesquisas enviadas para docentes e discentes , cada grupo indicou os pontos
fortes e fracos da nossa unidade, contou também com a participação dos integrantes do conselho defortes e fracos da nossa unidade, contou também com a participação dos integrantes do conselho de
escola, que indicou as necessidades e prioridades da ETEC.escola, que indicou as necessidades e prioridades da ETEC.

A unidade utiliza também indicadores de desempenho para atuar com mais precisão, indicadoresA unidade utiliza também indicadores de desempenho para atuar com mais precisão, indicadores
como:como:

Observatório escolar;Observatório escolar;
Projetos pedagógicos;Projetos pedagógicos;
Demanda e concluintes de cada curso;Demanda e concluintes de cada curso;
Análise socioeconômica dos alunos;Análise socioeconômica dos alunos;
Reuniões com representantes de sala;Reuniões com representantes de sala;
Reuniões com o Conselho de Escola;Reuniões com o Conselho de Escola;
Reuniões com os Docentes;Reuniões com os Docentes;
Reuniões com a equipe gestora e funcionários;Reuniões com a equipe gestora e funcionários;
WEBSAI.WEBSAI.
Reuniões com membros da APM;Reuniões com membros da APM;
Reuniões com membros da CIPA;Reuniões com membros da CIPA;
  

Os tópicos citados acima oferecem dados para que a equipe possa atuar de uma maneira assertivaOs tópicos citados acima oferecem dados para que a equipe possa atuar de uma maneira assertiva
junto a comunidade escolar, prezando sempre pela comunicação transparente ejunto a comunidade escolar, prezando sempre pela comunicação transparente e
democrática,trazendo à reflexão os assuntos pertinentes, buscando a tomada de decisões a partir dedemocrática,trazendo à reflexão os assuntos pertinentes, buscando a tomada de decisões a partir de
um comportamento ponderado, cauteloso e principalmente norteado pela discussão entre equipe.um comportamento ponderado, cauteloso e principalmente norteado pela discussão entre equipe.

ParticipantesParticipantes
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Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
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Os integrantes do Conselho de Escola que avaliaram o PPG e aprovaram são:Os integrantes do Conselho de Escola que avaliaram o PPG e aprovaram são:

1) Francisco Temoteo de Oliveira - Diretor1) Francisco Temoteo de Oliveira - Diretor

  Marcel de Araújo Bistafa Suplente  Marcel de Araújo Bistafa Suplente

2) Silvana Aparecida Borges Gonçalves -Representante dos professores2) Silvana Aparecida Borges Gonçalves -Representante dos professores

  Marcia Rodrigues da Silva Suplente  Marcia Rodrigues da Silva Suplente

3) Ana Maria Gomes -Representante dos servidores técnicos administrativos3) Ana Maria Gomes -Representante dos servidores técnicos administrativos

  Danilo Henrique da Silva Suplente  Danilo Henrique da Silva Suplente

4) Marcelo dos Santos - Representante de órgão de classe4) Marcelo dos Santos - Representante de órgão de classe

5) Gilmar Amaral Ferreira - Representante dos empresários5) Gilmar Amaral Ferreira - Representante dos empresários

  Adilson Natalini Valente Suplente  Adilson Natalini Valente Suplente

6) Fábio Miranda - Representante de instituições de ensino6) Fábio Miranda - Representante de instituições de ensino

  João Vagner Pereira da silva Suplente  João Vagner Pereira da silva Suplente

7) Maria de Lourdes Soares Abreu - Representante das diretorias de serviços e relações7) Maria de Lourdes Soares Abreu - Representante das diretorias de serviços e relações
institucionais.institucionais.

  Larissa Caroline Belo Leite Bonfim Suplente  Larissa Caroline Belo Leite Bonfim Suplente

8) Rozana Mendes Tomaz e Jesus - Representante dos pais de alunos8) Rozana Mendes Tomaz e Jesus - Representante dos pais de alunos

  Jéssica de Almeida Suplente  Jéssica de Almeida Suplente

9) Nathalia Cassandro Silveira - Representante dos Alunos9) Nathalia Cassandro Silveira - Representante dos Alunos
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico
Segue abaixo um breve relato sobre os Cursos Técnicos atuais na Unidade de Ensino por eixo: - EixoSegue abaixo um breve relato sobre os Cursos Técnicos atuais na Unidade de Ensino por eixo: - Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócios: Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas eTecnológico: Gestão e Negócios: Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e
estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações.estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações.
Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes àAbrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes à
negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos denegócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de
atuação. Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, técnicasatuação. Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, técnicas
de comercialização, ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças,de comercialização, ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças,
relações interpessoais, legislação e ética. Destacam-se na organização curricular destes cursosrelações interpessoais, legislação e ética. Destacam-se na organização curricular destes cursos
estudos sobre ética, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentosestudos sobre ética, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos
técnicos, educação ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa,técnicos, educação ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa,
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criatividade. Cursos oferecidos: Técnico em Administração (Sede e nas 3 classes descentralizadas),criatividade. Cursos oferecidos: Técnico em Administração (Sede e nas 3 classes descentralizadas),
Técnico em Logística (Somente na Classe Descentralizada EE Cel Ary Gomes), Técnico emTécnico em Logística (Somente na Classe Descentralizada EE Cel Ary Gomes), Técnico em
Secretariado (Sede). - Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer: Compreende tecnologiasSecretariado (Sede). - Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer: Compreende tecnologias
relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas,relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas,
entretenimento e interação. Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização,entretenimento e interação. Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização,
operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, à hospitalidade e lazer. Asoperação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, à hospitalidade e lazer. As
atividades compreendidas neste eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos eatividades compreendidas neste eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e
gastronomia, integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços geográficos egastronomia, integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços geográficos e
dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação e consolidação dadimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação e consolidação da
cultura, ética, relações interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica,cultura, ética, relações interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica,
marketing e coordenação de equipes são elementos comuns deste eixo. Cursos oferecidos: Técnicomarketing e coordenação de equipes são elementos comuns deste eixo. Cursos oferecidos: Técnico
em Agenciamento de Viagem (Sede). - Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais:em Agenciamento de Viagem (Sede). - Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais:
Compreende tecnologias associadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos.Compreende tecnologias associadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos.
Abrange ações de instalação, manutenção, controle e otimização em processos, contínuos ouAbrange ações de instalação, manutenção, controle e otimização em processos, contínuos ou
discretos, localizados predominantemente no segmento industrial, contudo alcançando também, emdiscretos, localizados predominantemente no segmento industrial, contudo alcançando também, em
seu campo de atuação, instituições de pesquisa, segmento ambiental e de serviços. A proposição,seu campo de atuação, instituições de pesquisa, segmento ambiental e de serviços. A proposição,
implantação, intervenção direta ou indireta em processos, além do controle e avaliação dasimplantação, intervenção direta ou indireta em processos, além do controle e avaliação das
múltiplas variáveis encontradas no segmento produtivo, identificam esse eixo. Traços marcantesmúltiplas variáveis encontradas no segmento produtivo, identificam esse eixo. Traços marcantes
desse eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das questõesdesse eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das questões
éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica, além de permanenteéticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica, além de permanente
atualização e investigação tecnológica, componentes fundamentais na formação de técnicos queatualização e investigação tecnológica, componentes fundamentais na formação de técnicos que
atuam em equipes com raciocínio lógico, iniciativa, criatividade. Cursos oferecidos: Técnico ematuam em equipes com raciocínio lógico, iniciativa, criatividade. Cursos oferecidos: Técnico em
Eletrônica (Sede) e Técnico em Eletromecânica (Sede). - Eixo Tecnológico: Segurança: CompreendeEletrônica (Sede) e Técnico em Eletromecânica (Sede). - Eixo Tecnológico: Segurança: Compreende
tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza,tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza,
desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrange açõesdesenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrange ações
de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de pessoas ede proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de pessoas e
comunidades, do controle e avaliação de risco e programas de Educação Ambiental. Tais açõescomunidades, do controle e avaliação de risco e programas de Educação Ambiental. Tais ações
vinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos utilizados na análise, diagnóstico evinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos utilizados na análise, diagnóstico e
gestão, provendo apoio aos profissionais da saúde nas intervenções e no processo saúde-doença degestão, provendo apoio aos profissionais da saúde nas intervenções e no processo saúde-doença de
indivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções tecnológicas mitigadoras e de avaliação eindivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções tecnológicas mitigadoras e de avaliação e
controle da segurança e dos recursos naturais. Pesquisa e inovação tecnológica, constantecontrole da segurança e dos recursos naturais. Pesquisa e inovação tecnológica, constante
atualização e capacitação, fundamentadas nas ciências da vida, nas tecnologias físicas e nosatualização e capacitação, fundamentadas nas ciências da vida, nas tecnologias físicas e nos
processos gerenciais, são características comuns deste eixo. Cursos oferecidos: Técnico emprocessos gerenciais, são características comuns deste eixo. Cursos oferecidos: Técnico em
Segurança do Trabalho (Sede). - Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação: CompreendeSegurança do Trabalho (Sede). - Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação: Compreende
tecnologias relacionadas à comunicação e processamento de dados e informações. Abrange açõestecnologias relacionadas à comunicação e processamento de dados e informações. Abrange ações
de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e manutenção de sistemas ede concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e manutenção de sistemas e
tecnologias relacionadas à informática e telecomunicações. Especificação de componentes outecnologias relacionadas à informática e telecomunicações. Especificação de componentes ou
equipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação e configuração, realização de testes eequipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação e configuração, realização de testes e
medições, utilização de protocolos e arquitetura de redes, identificação de meios físicos e padrõesmedições, utilização de protocolos e arquitetura de redes, identificação de meios físicos e padrões
de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de constante atualização tecnológica constituem,de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de constante atualização tecnológica constituem,
de forma comum, as características deste eixo. O desenvolvimento de sistemas informatizados,de forma comum, as características deste eixo. O desenvolvimento de sistemas informatizados,
desde a especificação de requisitos até os testes de implantação, bem como as tecnologias dedesde a especificação de requisitos até os testes de implantação, bem como as tecnologias de
comutação, transmissão, recepção de dados, podem constituir-se em especificidades deste eixo.comutação, transmissão, recepção de dados, podem constituir-se em especificidades deste eixo.
Cursos oferecidos: Técnico em Informática e Desenvolvimento de Sistemas (somente nasCursos oferecidos: Técnico em Informática e Desenvolvimento de Sistemas (somente nas
Descentralizadas E.E. Profª Maria de Carvalho Senne e CEU Quinta do Sol)Descentralizadas E.E. Profª Maria de Carvalho Senne e CEU Quinta do Sol)

IntegradoIntegrado
Os cursos integrados foram implantados desde janeiro/2014 na unidade escolar. Atualmente aOs cursos integrados foram implantados desde janeiro/2014 na unidade escolar. Atualmente a
escola oferece as seguintes habilitações profissionais: - Habilitação Profissional Técnica de Nívelescola oferece as seguintes habilitações profissionais: - Habilitação Profissional Técnica de Nível
Médio de Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio é o profissional que assessora o (os)Médio de Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio é o profissional que assessora o (os)
executivo(os) em linguagem nacional e internacional, aplicando as técnicas secretariais queexecutivo(os) em linguagem nacional e internacional, aplicando as técnicas secretariais que
subsidiarão o(os) executivo(os) na tomada de decisões, inclusive para o planejamento estratégico,subsidiarão o(os) executivo(os) na tomada de decisões, inclusive para o planejamento estratégico,
tático, operacional e Plano Diretor. Exerce funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras;tático, operacional e Plano Diretor. Exerce funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras;
ações proativas; comprometido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de informações:ações proativas; comprometido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de informações:
produção documental física e eletrônica, conferência da documentação com ênfase no apoio àprodução documental física e eletrônica, conferência da documentação com ênfase no apoio à
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gestão organizacional. Domina aplicativos e Internet na pesquisa, organização, elaboração,gestão organizacional. Domina aplicativos e Internet na pesquisa, organização, elaboração,
atualização e manutenção de dados. E, ainda, prestar consultoria sobre os aspectos secretariais paraatualização e manutenção de dados. E, ainda, prestar consultoria sobre os aspectos secretariais para
uma empresa. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas, mistas e do terceiro setor,uma empresa. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas, mistas e do terceiro setor,
indústrias, prestadoras de serviços e comércio. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio deindústrias, prestadoras de serviços e comércio. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio é o profissional que participa do desenvolvimentoTécnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio é o profissional que participa do desenvolvimento
de projetos. Articula as linguagens matemática e científica, elabora, acompanha e avalia planos dede projetos. Articula as linguagens matemática e científica, elabora, acompanha e avalia planos de
trabalho. Emprega critérios e aplica procedimentos. Executa a instalação e a manutenção detrabalho. Emprega critérios e aplica procedimentos. Executa a instalação e a manutenção de
equipamentos e sistemas eletrônicos. Identifica metodologias, sistemas e equipamentos eequipamentos e sistemas eletrônicos. Identifica metodologias, sistemas e equipamentos e
estabelece a utilização desses de forma adequada. Realiza medições e testes com equipamentosestabelece a utilização desses de forma adequada. Realiza medições e testes com equipamentos
eletrônicos. Reconhece e valoriza os conhecimentos e tecnologias que possibilitam a resolução deeletrônicos. Reconhece e valoriza os conhecimentos e tecnologias que possibilitam a resolução de
problemas. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentosproblemas. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos
eletrônicos. Organiza recursos humanos e materiais. Divide tarefas e compartilha responsabilidades.eletrônicos. Organiza recursos humanos e materiais. Divide tarefas e compartilha responsabilidades.
Atua segundo princípios éticos e cidadãos. Mercado de Trabalho: Indústrias; laboratórios de controleAtua segundo princípios éticos e cidadãos. Mercado de Trabalho: Indústrias; laboratórios de controle
de qualidade e de manutenção; empresas de informática, telecomunicações e de produtosde qualidade e de manutenção; empresas de informática, telecomunicações e de produtos
eletrônicos. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Logística Integrado aoeletrônicos. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Logística Integrado ao
Ensino Médio é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos,Ensino Médio é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos,
operações e controles de programação da produção de bens e serviços, programação deoperações e controles de programação da produção de bens e serviços, programação de
manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, demanutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de
estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos,estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos,
utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentosutilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos
de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. MERCADO DEde controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. MERCADO DE
TRABALHO Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. - Habilitação Profissional Técnica deTRABALHO Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. - Habilitação Profissional Técnica de
Nível Médio de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio é o profissional que adotaNível Médio de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio é o profissional que adota
postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção epostura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e
materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxiliamateriais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia
nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticasnos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde eempreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e
higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. MERCADO DE TRABALHO Instituiçõeshigiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. MERCADO DE TRABALHO Instituições
públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio depúblicas, mistas, privadas e do terceiro setor. - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio é o profissional que atua em açõesTécnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio é o profissional que atua em ações
prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação,prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação,
avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira,avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira,
Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. DesenvolveNormas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. Desenvolve
ações educativas na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Seleciona, controla, orienta e fiscalizaações educativas na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza
o uso de EPI e EPC. Coleta e organiza informações de Saúde e de Segurança no Trabalho. Avalia eo uso de EPI e EPC. Coleta e organiza informações de Saúde e de Segurança no Trabalho. Avalia e
executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção deexecuta diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.
MERCADO DE TRABALHO Empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresasMERCADO DE TRABALHO Empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas
comerciais, mineradoras, de construção civil e área rural.comerciais, mineradoras, de construção civil e área rural.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre

Recursos HumanosRecursos Humanos
  

CONSELHO DELIBERATIVOCONSELHO DELIBERATIVO
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Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013

Aprova o Regimento Comum das Escolas Técnicas EstaduaisAprova o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais
do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souzado Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula SouzaA Presidente do Conselho Deliberativo, doA Presidente do Conselho Deliberativo, do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, à vista do aprovado na 495ª Sessão realizadaCentro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, à vista do aprovado na 495ª Sessão realizada
em 18.07.2013, expede a presente DELIBERAÇÃO:em 18.07.2013, expede a presente DELIBERAÇÃO:
Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual deArtigo 1º - Fica aprovado o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, anexo a esta Deliberação.Educação Tecnológica Paula Souza, anexo a esta Deliberação.
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada aArtigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Deliberação CEETEPS Nº 002, de 30.01.2006Deliberação CEETEPS Nº 002, de 30.01.2006

CAPÍTULO III - Da Administração da EtecCAPÍTULO III - Da Administração da Etec

Artigo 15Artigo 15– Compõem a administração da Etec: I – Direção; II – Coordenação Pedagógica; III –– Compõem a administração da Etec: I – Direção; II – Coordenação Pedagógica; III –
Serviços Administrativos; IV – Serviços Acadêmicos; V – Serviços de Relações Institucionais.Serviços Administrativos; IV – Serviços Acadêmicos; V – Serviços de Relações Institucionais.
Parágrafo único - A estrutura organizacional, as atribuições dos responsáveis pelos serviços, bemParágrafo único - A estrutura organizacional, as atribuições dos responsáveis pelos serviços, bem
como suas competências, serão definidas por normas do Conselho Deliberativo do CEETEPS, decomo suas competências, serão definidas por normas do Conselho Deliberativo do CEETEPS, de
acordo com a dimensão, complexidade e proposta pedagógica de cada Etec.acordo com a dimensão, complexidade e proposta pedagógica de cada Etec.

Acessar: www.cps.sp.gov.br/etec/Acessar: www.cps.sp.gov.br/etec/regimentoregimento--comumcomum/default.asp/default.asp

    
NomeNome MARCUS VINICIUS PEREIRA ARAÚJOMARCUS VINICIUS PEREIRA ARAÚJO
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome DARTAGNAN RAMALHO REIS DARTAGNAN RAMALHO REIS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome HENRIQUE SABINOHENRIQUE SABINO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ANTONIO CARLOS BORGESANTONIO CARLOS BORGES
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome NEUSA MARIA MAZZOLENINEUSA MARIA MAZZOLENI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RONALDO SANTOS DE SOUZARONALDO SANTOS DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JULIANO BEZERRA DE LIMAJULIANO BEZERRA DE LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
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AtividadeAtividade

NomeNome DIEGO VERGAÇAS DE SOUSA CARVALHODIEGO VERGAÇAS DE SOUSA CARVALHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO MIRANDA FABIO MIRANDA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCOS MARIANO DA CRUZMARCOS MARIANO DA CRUZ
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARIANA DE OLIVEIRA ROCHAMARIANA DE OLIVEIRA ROCHA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome RAFAEL MARTINS RONQUIRAFAEL MARTINS RONQUI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RICARDO DAMASCENORICARDO DAMASCENO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RAFAEL BRUNO DOS SANTOS BRANDÃORAFAEL BRUNO DOS SANTOS BRANDÃO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARIA DE LOURDES PICCIRILLOMARIA DE LOURDES PICCIRILLO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUCIA HELENA PICAZOLUCIA HELENA PICAZO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LENI MARA VICTORIO POLICARPOLENI MARA VICTORIO POLICARPO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GLEICI CRISTIANE ZERBINATTIGLEICI CRISTIANE ZERBINATTI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome AMARO EVANGELISTA DA SILVAAMARO EVANGELISTA DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALEXANDRA CAMILA DA PAZ SILVAALEXANDRA CAMILA DA PAZ SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCELO BATISTA DA SILVA MARCELO BATISTA DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GRAZIELA BENTO DA SILVAGRAZIELA BENTO DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ SILVA MÁRIOJOSÉ SILVA MÁRIO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome VALDEMAR AUGUSTO NOGUEIRA SANTOS VALDEMAR AUGUSTO NOGUEIRA SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JULIANO RATUSZNEIJULIANO RATUSZNEI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome KELLY REGINA CERVANTES NUNESKELLY REGINA CERVANTES NUNES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SIDINEI CICERO ALVES DA CONCEIÇÃOSIDINEI CICERO ALVES DA CONCEIÇÃO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO FERREIRA DE ASSISFABIO FERREIRA DE ASSIS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARIA APARECIDA MOREIRA DOMARIA APARECIDA MOREIRA DO
NASCIMENTONASCIMENTO
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Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ RENATO DE SOUSAJOSÉ RENATO DE SOUSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FERNANDO MALVAFERNANDO MALVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCEL DE ARAÚJO BISTAFAMARCEL DE ARAÚJO BISTAFA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome LUIZ FABIANO DE MELO ARAÚJO DA SILVA LUIZ FABIANO DE MELO ARAÚJO DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ANDERSON DE SOUSA TRINDADEANDERSON DE SOUSA TRINDADE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRALUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ELISANGELA ALVES DA COSTAELISANGELA ALVES DA COSTA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome SUZANA RODRIGUES DA SILVA RAMOSSUZANA RODRIGUES DA SILVA RAMOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SANDRA MARIA RAMOS ALVES CESARSANDRA MARIA RAMOS ALVES CESAR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARIANY DA SILVA LIMAMARIANY DA SILVA LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome ANTÔNIO CARLOS DOMINGOSANTÔNIO CARLOS DOMINGOS
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUCIANO RODRIGUES DE LACERDALUCIANO RODRIGUES DE LACERDA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOSELITO COSTA CONDE JOSELITO COSTA CONDE 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ADALBERTO ORTIZ CLEMENTEADALBERTO ORTIZ CLEMENTE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DANIEL IMAI IDEYAMADANIEL IMAI IDEYAMA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JONATAS CALEBE BRANDEBUSQUEJONATAS CALEBE BRANDEBUSQUE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SARKIS HOTOTIANSARKIS HOTOTIAN
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome REGIANE ASTIGARRAGA FALCONERIREGIANE ASTIGARRAGA FALCONERI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GISLENE MARIA PEREIRAGISLENE MARIA PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CLAUDIA GIMENEZ LOPES SILVACLAUDIA GIMENEZ LOPES SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome REGINA CÉLIA DOS SANTOS G. DA SILVAREGINA CÉLIA DOS SANTOS G. DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome ANDRÉ VINÍCIUS RAMAGLIA DA MOTAANDRÉ VINÍCIUS RAMAGLIA DA MOTA
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALEX RODRIGO MOISES COSTA WANDERLEYALEX RODRIGO MOISES COSTA WANDERLEY
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALESSANDRA BARBOSA DE FRANÇAALESSANDRA BARBOSA DE FRANÇA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GETÚLIO DA SILVA SANTOSGETÚLIO DA SILVA SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SIRLENE SALES MACIELSIRLENE SALES MACIEL
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO VITOR DE SÁ FABIO VITOR DE SÁ 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MÔNICA GARGANOMÔNICA GARGANO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome EDMILSON ALVES DA SILVAEDMILSON ALVES DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome BARBARA DARIANO SILVA SUZUKIBARBARA DARIANO SILVA SUZUKI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MURILO JOSÉ JARENOMURILO JOSÉ JARENO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome OTÁVIO JESUS TORREOTÁVIO JESUS TORRE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ROBERTA PEDROSOROBERTA PEDROSO
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ROBSON DE PAULA SALVIANO DE ANDRADE ROBSON DE PAULA SALVIANO DE ANDRADE 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome VERA LUCIA BEMBIBRE M. DOS SANTOS VERA LUCIA BEMBIBRE M. DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CARLOS PAULINO JUNIORCARLOS PAULINO JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ANA MARIA GOMESANA MARIA GOMES
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ MARCOS IBIAPINOJOSÉ MARCOS IBIAPINO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DAVI MIGUEL SANTOS RODRIGUESDAVI MIGUEL SANTOS RODRIGUES
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome ANTÔNIO SIDNEY CALDOANTÔNIO SIDNEY CALDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome NILTON MENEGHELLONILTON MENEGHELLO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome LEANDRO FIGUEIREDOLEANDRO FIGUEIREDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GERALDO MOREIRA DOS SANTOS FILHOGERALDO MOREIRA DOS SANTOS FILHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome KAYKY EDUARDO SILVA CARVALHOKAYKY EDUARDO SILVA CARVALHO
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Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome ORLANDO FERREIRA DA SILVA ORLANDO FERREIRA DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JESSICA CANDIDA MOREIRAJESSICA CANDIDA MOREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome LEONARDO BARBOSA CABRAL LEONARDO BARBOSA CABRAL 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RAFAEL NEGREIROS DE CASTRORAFAEL NEGREIROS DE CASTRO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FERNANDO RODRIGUES DA SILVAFERNANDO RODRIGUES DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CARLOS DIEGO MORENOCARLOS DIEGO MORENO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCIO ROBERTO DE SOUZA LIMA MARCIO ROBERTO DE SOUZA LIMA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome VILMA MARQUES OLIVEIRA SOUZAVILMA MARQUES OLIVEIRA SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome MARCIO DE PAULA EVANGELISTAMARCIO DE PAULA EVANGELISTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome NEIDE GONÇALVES DA SILVANEIDE GONÇALVES DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO LUIZ DA SILVAFABIO LUIZ DA SILVA
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Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome LILIAN LADY NASSIFLILIAN LADY NASSIF
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RYNALDO LUCCI NETORYNALDO LUCCI NETO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ODILENE DANTAS AZEVEDO SÁODILENE DANTAS AZEVEDO SÁ
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ UELTON GALVÃO DE CARVALHOJOSÉ UELTON GALVÃO DE CARVALHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ELIAS ROMERO BELINELLOELIAS ROMERO BELINELLO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome VAGNER ALVES DOS SANTOS VAGNER ALVES DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ROSELI MOLINA ROSELI MOLINA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ROSELY DARDES PIMENTEL ROSELY DARDES PIMENTEL 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCOS DE ARAÚJO BATISTAMARCOS DE ARAÚJO BATISTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome PENHA MARIA DA SILVA PENHA MARIA DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUIZ GONZAGA DOS SANTOS NETO LUIZ GONZAGA DOS SANTOS NETO 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GERALDO CARVALHO FRAJACOMOGERALDO CARVALHO FRAJACOMO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRAPEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome CRISTIANE WEID ALVES DE SOUZACRISTIANE WEID ALVES DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALCIDES LUCANO DE OLIVEIRAALCIDES LUCANO DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ROMÃO FEITOSA PEDROSOROMÃO FEITOSA PEDROSO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome KARINA COSTA PALTRINIERI RONQUIKARINA COSTA PALTRINIERI RONQUI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DOUGLAS ALVES DE LIMADOUGLAS ALVES DE LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DJALMA ESPEDITO DE LIMADJALMA ESPEDITO DE LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ LUIZ TEIXEIRA SOARESJOSÉ LUIZ TEIXEIRA SOARES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DARCIO PASSOS DOS REIS DARCIO PASSOS DOS REIS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO DOS SANTOS CHIQUETOFABIO DOS SANTOS CHIQUETO
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MAURO TASSIMAURO TASSI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCOS ANTONIO MOTTAMARCOS ANTONIO MOTTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ISABEL CRISTINA LIMA DA SILVAISABEL CRISTINA LIMA DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome THIAGO THOMAZELLI BUSSOTTITHIAGO THOMAZELLI BUSSOTTI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MAURÍCIO GOMES DE TOLEDOMAURÍCIO GOMES DE TOLEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DANILO HENRIQUE DA SILVADANILO HENRIQUE DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade

NomeNome ANDRÉ BELLUCCO DO CARMOANDRÉ BELLUCCO DO CARMO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUCIANA PEREIRA FOSSALUCIANA PEREIRA FOSSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LUIZ AUGUSTO RIBEIRO MARQUES CUSTÓDIOLUIZ AUGUSTO RIBEIRO MARQUES CUSTÓDIO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DOUGLAS DE LIMA GONÇALVESDOUGLAS DE LIMA GONÇALVES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome VANDER CARNEIRO DA SILVA VANDER CARNEIRO DA SILVA 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCELO DOS SANTOS MARCELO DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CINTIA MARIA DE OLIVEIRACINTIA MARIA DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome PRISCILA RAMOS EVANGELISTA BRANDÃOPRISCILA RAMOS EVANGELISTA BRANDÃO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DANILO HENRIQUE DA SILVADANILO HENRIQUE DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GUALBERTO GOMES DA SILVA GUALBERTO GOMES DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RAFAEL CIOFFIRAFAEL CIOFFI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome TAIZ CRISTINE DOS SANTOS TAIZ CRISTINE DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARCOS ELOI BASILIOMARCOS ELOI BASILIO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RODRIGO DA VINHA MALAGRINORODRIGO DA VINHA MALAGRINO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DÉBORA PORCARI NUNESDÉBORA PORCARI NUNES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GLEIDMILSON DE AZEVEDO GLEIDMILSON DE AZEVEDO 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALEXANDRE DE FREITAS CARREIRAALEXANDRE DE FREITAS CARREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CELSO GREGÓRIO DE SANTANA CELSO GREGÓRIO DE SANTANA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome PATRÍCIA FERRACIOLI PEREIRA PATRÍCIA FERRACIOLI PEREIRA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOSÉ WILSON NOBRE JOSÉ WILSON NOBRE 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome GEORGE STETINIO DE OLIVEIRAGEORGE STETINIO DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome TATIANA CRISTINA VIANNATATIANA CRISTINA VIANNA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALESSANDRO CIRILLO MENCHONALESSANDRO CIRILLO MENCHON
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome PAULO EDUARDO DA SILVA REIS PAULO EDUARDO DA SILVA REIS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ELIO DE ARAÚJOELIO DE ARAÚJO
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome RAFAEL EMIDIO GUIMARÃES RAFAEL EMIDIO GUIMARÃES 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JOÃO VAGNER PEREIRA DA SILVA JOÃO VAGNER PEREIRA DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARISI VICENTINI PIAGETTI DE PAULA MARISI VICENTINI PIAGETTI DE PAULA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ANGELO DALMARCO JUNIORANGELO DALMARCO JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome JULIANA DE SOUZA RAMOSJULIANA DE SOUZA RAMOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome DANIEL PORFIRIO DA SILVADANIEL PORFIRIO DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ANGELA BORGES SCATOLINANGELA BORGES SCATOLIN
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ADELIA APARECIDA DA SILVA COSSONICHEADELIA APARECIDA DA SILVA COSSONICHE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome TATIANA VAREJÃO GARCIATATIANA VAREJÃO GARCIA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome EDISON NESLADEK SATIROEDISON NESLADEK SATIRO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO BARBOSA DE LIMAFABIO BARBOSA DE LIMA
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome ALFREDO LUIZ LOPES FILHOALFREDO LUIZ LOPES FILHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SILVANA APARECIDA BORGES GONÇALVESSILVANA APARECIDA BORGES GONÇALVES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome KATIA DUARTE KATIA DUARTE 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome MARIA DE LOURDES SOARES ABREUMARIA DE LOURDES SOARES ABREU
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome WELLINGTON DA SILVA WELLINGTON DA SILVA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome CARLOS VINÍCIUS ALVES DE MATOSCARLOS VINÍCIUS ALVES DE MATOS
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade

NomeNome ROBSON ALEXANDRE FELIX DE BARROS ROBSON ALEXANDRE FELIX DE BARROS 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome SILVIO SERGIO MONTELOSILVIO SERGIO MONTELO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome LARISSA CAROLINE BELO LEITE BONFIMLARISSA CAROLINE BELO LEITE BONFIM
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome EFIGENIA DE FATIMA CAMARGOSEFIGENIA DE FATIMA CAMARGOS
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

Espaço FísicoEspaço Físico
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A Etec Professor Aprígio Gonzaga está localizada na Avenida Doutor Orêncio Vidigal, 212, próximo àA Etec Professor Aprígio Gonzaga está localizada na Avenida Doutor Orêncio Vidigal, 212, próximo à
região central do bairro da Penha. Seu acesso é facilitado por estar entre duas estações da linharegião central do bairro da Penha. Seu acesso é facilitado por estar entre duas estações da linha
vermelha do metrô, Vila Matilde e Penha, contando também com algumas linhas de ônibus quevermelha do metrô, Vila Matilde e Penha, contando também com algumas linhas de ônibus que
passam em frente à escola e também contamos com mais 03 (três) extensões administradas pelapassam em frente à escola e também contamos com mais 03 (três) extensões administradas pela
sede, E.E. Maria Carvalho Senne, E.E. Cel. Ary Gomes e EMEF Ceu Quinta do Sol.sede, E.E. Maria Carvalho Senne, E.E. Cel. Ary Gomes e EMEF Ceu Quinta do Sol.

Sua estrutura física está dividida em dois andares, compostos por 16 salas de aula, sendo 08 salasSua estrutura física está dividida em dois andares, compostos por 16 salas de aula, sendo 08 salas
de aulas no primeiro andar equipadas com computador para o professor realizar a chamada node aulas no primeiro andar equipadas com computador para o professor realizar a chamada no
sistema NSA e interligada com internet e também equipadas com multimídia.sistema NSA e interligada com internet e também equipadas com multimídia.

Salas de aulas 1° AndarSalas de aulas 1° Andar

01 – Comp. Professor + Lousa Branca 05 – Comp. Professor + Lousa Branca01 – Comp. Professor + Lousa Branca 05 – Comp. Professor + Lousa Branca

02 – Comp. Professor + Lousa Branca 06 – Comp. Professor + Lousa Branca02 – Comp. Professor + Lousa Branca 06 – Comp. Professor + Lousa Branca

03 – Comp. Professor + Lousa branca 07 – Comp. Professor + Lousa Branca03 – Comp. Professor + Lousa branca 07 – Comp. Professor + Lousa Branca

04 – Comp.Professor + lousa Branca 08 – Comp.Professor + Lousa Branca04 – Comp.Professor + lousa Branca 08 – Comp.Professor + Lousa Branca

 Salas de aulas 2° Andar Salas de aulas 2° Andar

09 - Comp. Professor + Lousa Branca 13 - Comp. Professor + Lousa Branca09 - Comp. Professor + Lousa Branca 13 - Comp. Professor + Lousa Branca

10 - Comp. Professor + Lousa Branca 14 - Comp. Professor + Lousa Branca10 - Comp. Professor + Lousa Branca 14 - Comp. Professor + Lousa Branca

11 - Comp. Professor + Lousa Branca 15 - Comp. Professor + Lousa Branca11 - Comp. Professor + Lousa Branca 15 - Comp. Professor + Lousa Branca

12 - Comp. Professor + Lousa Branca 16 - Comp. Professor + Lousa Branca12 - Comp. Professor + Lousa Branca 16 - Comp. Professor + Lousa Branca

01 – Sala multimídia (também utilizada como sala de aula, conforme necessidade), equipada com01 – Sala multimídia (também utilizada como sala de aula, conforme necessidade), equipada com
Computador do Professor + Lousa BrancaComputador do Professor + Lousa Branca

04 Laboratórios de Informática: com 20 Maquinas de Computadores cada + Internet04 Laboratórios de Informática: com 20 Maquinas de Computadores cada + Internet

04 Laboratórios de Eletrônica:04 Laboratórios de Eletrônica:

01 – Lab. Eletrônica Analógica e de Potência + Equipamentos Eletrônicos,01 – Lab. Eletrônica Analógica e de Potência + Equipamentos Eletrônicos,

01 – Lab. de Eletricidade e Telecomunicações + Equipamentos Eletrônicos;01 – Lab. de Eletricidade e Telecomunicações + Equipamentos Eletrônicos;

01 – Lab. Lab. de Eletrônica Digital e Microprocessados + 13 Maquinas de Computadores interligados01 – Lab. Lab. de Eletrônica Digital e Microprocessados + 13 Maquinas de Computadores interligados
a internet + Equipamentos Eletrônicos;a internet + Equipamentos Eletrônicos;

01 – Lab. de Maquinas Elétricas e Automação e Instalações Elétricas + TV LCD 55 + 05 Maquinas de01 – Lab. de Maquinas Elétricas e Automação e Instalações Elétricas + TV LCD 55 + 05 Maquinas de
Computadores interligadas a internet + Equipamentos Eletrônicos; Computadores interligadas a internet + Equipamentos Eletrônicos; 

01 Laboratório de Eletromecânica: 05 Maquinas de Computadores interligado a internet +01 Laboratório de Eletromecânica: 05 Maquinas de Computadores interligado a internet +
Equipamentos Mecânicos;Equipamentos Mecânicos;

01 Laboratório de Segurança do Trabalho: 06 Maquinas de computadores interligado a internet + TV01 Laboratório de Segurança do Trabalho: 06 Maquinas de computadores interligado a internet + TV
PLASMA 51” PLASMA 51” 
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01 Biblioteca: 06 Maquinas de Computadores interligado a internet01 Biblioteca: 06 Maquinas de Computadores interligado a internet

01 Cantina Escolar administrado por terceirizado01 Cantina Escolar administrado por terceirizado

01 Refeitório para alunos administrado por terceirizado – Soluções Serviços Terceirizados01 Refeitório para alunos administrado por terceirizado – Soluções Serviços Terceirizados

01 Refeitório para funcionários e 01 para Professores,01 Refeitório para funcionários e 01 para Professores,

01 Sala dos professores,01 Sala dos professores,

02 salas de coordenadores;02 salas de coordenadores;

01 Sala da Direção,01 Sala da Direção,

01 Depto. Secretaria Acadêmica 01 Depto. Secretaria Acadêmica 

01 Depto. Diretoria de Serviços Administrativos.01 Depto. Diretoria de Serviços Administrativos.

02 quadras (uma poliesportiva e outra de voleibol)02 quadras (uma poliesportiva e outra de voleibol)

01 auditórios com capacidade para 120 pessoas sentadas, em um prédio anexo.01 auditórios com capacidade para 120 pessoas sentadas, em um prédio anexo.

* Extensão: E.E. Maria Carvalho Senne, sua estrutura física está dividida em:* Extensão: E.E. Maria Carvalho Senne, sua estrutura física está dividida em:

01 - Sala de Coordenação01 - Sala de Coordenação

07 - Salas de Aulas, com 01 ventilador cada e 02 quadros negros07 - Salas de Aulas, com 01 ventilador cada e 02 quadros negros

04 - Laboratórios de Informática + Quadro Branco, sendo: Lab. 01 - 16 computadores, Lab. 02 - 1504 - Laboratórios de Informática + Quadro Branco, sendo: Lab. 01 - 16 computadores, Lab. 02 - 15
computadores, Lab. 03 - 20 computadores e Lab. 04 - 14 computadores.computadores, Lab. 03 - 20 computadores e Lab. 04 - 14 computadores.

* Extensão: E.E. Cel. Ary Gomes, sua estrutura física está dividida em:* Extensão: E.E. Cel. Ary Gomes, sua estrutura física está dividida em:

01 - Sala de Coordenação01 - Sala de Coordenação

01 - Lab. Informática com: 01 comp. rofessor + 20 computadores + 01 projetor + 01 quadro negro +01 - Lab. Informática com: 01 comp. rofessor + 20 computadores + 01 projetor + 01 quadro negro +
04 ventiladores04 ventiladores

01 - Sala de Multi mídia com: 01 note book do professor + 01 projetor + 05 computadores + 0301 - Sala de Multi mídia com: 01 note book do professor + 01 projetor + 05 computadores + 03
ventiladoresventiladores

06 - Salas de Aulas com: 01 quadro negro cada + 02 ventiladores06 - Salas de Aulas com: 01 quadro negro cada + 02 ventiladores

* Extensão EMEF Ceu Quinta do Sol, sua estrutura física está dividida em:* Extensão EMEF Ceu Quinta do Sol, sua estrutura física está dividida em:

01 - Sala de Coordenação01 - Sala de Coordenação

06 - Sala de Aulas com: 01 quadro negro cada + 02 ventiladores06 - Sala de Aulas com: 01 quadro negro cada + 02 ventiladores

03 - Laboratório de Informática móvel sendo: Lab. 01 - 20 Note book, Lab 02 - 21 Note book, Lab. 0303 - Laboratório de Informática móvel sendo: Lab. 01 - 20 Note book, Lab 02 - 21 Note book, Lab. 03
- 03 Note book.- 03 Note book.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AdministrativoAdministrativo
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ÁreaÁrea 400 m²400 m²
DescriçãoDescrição Ambiente administrativo composto pela DiretoriaAmbiente administrativo composto pela Diretoria

de Serviços Administrativos, Secretariade Serviços Administrativos, Secretaria
Acadêmica, Sala da Direção e Sala daAcadêmica, Sala da Direção e Sala da
Coordenação. Possui, ao todo, 21 computadoresCoordenação. Possui, ao todo, 21 computadores
com acesso à internet, 16 impressoras e 03com acesso à internet, 16 impressoras e 03
aparelhos de fax.aparelhos de fax.

LocalizaçãoLocalização 2º piso2º piso
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 29Laboratório de Informática 29
ÁreaÁrea 60 m²60 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 01 quadro brancoAmbiente de aula equipado com 01 quadro branco

e 19 computadores.e 19 computadores.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 27Laboratório de Informática 27
ÁreaÁrea 40 m²40 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 01 quadro brancoAmbiente de aula equipado com 01 quadro branco

e 13 computadores.e 13 computadores.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 26Laboratório de Informática 26
ÁreaÁrea 40 m²40 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 01 quadro brancoAmbiente de aula equipado com 01 quadro branco

e 12 computadores.e 12 computadores.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Refeitório de alunosRefeitório de alunos
ÁreaÁrea 66 m²66 m²
DescriçãoDescrição Refeitório para aproximadamente 50 alunos.Refeitório para aproximadamente 50 alunos.

Possui 02 marmiteiros, 02 micro-ondas e 01Possui 02 marmiteiros, 02 micro-ondas e 01
refrigerador.refrigerador.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Refeitório de professores e funcionáriosRefeitório de professores e funcionários
ÁreaÁrea 71 m²71 m²
DescriçãoDescrição Possui 02 micro-ondas, 02 fogões e 01Possui 02 micro-ondas, 02 fogões e 01

refrigerador.refrigerador.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitários para alunos - MasculinoSanitários para alunos - Masculino
ÁreaÁrea 42 m²42 m²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitários para alunas - FemininoSanitários para alunas - Feminino
ÁreaÁrea 42 m²42 m²
DescriçãoDescrição
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LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 48 m²48 m²
DescriçãoDescrição Espaço reservado para a cantina da escola.Espaço reservado para a cantina da escola.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 29 m²29 m²
DescriçãoDescrição Local responsável pelo recebimento,Local responsável pelo recebimento,

cadastramento, armazenamento, saída e baixacadastramento, armazenamento, saída e baixa
dos bens de consumo. Possui 01 computador, 01dos bens de consumo. Possui 01 computador, 01
impressora, 01 geladeira e 01 micro-ondas paraimpressora, 01 geladeira e 01 micro-ondas para
uso dos funcionários.uso dos funcionários.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 17 – Laboratório de EletromecânicaLaboratório 17 – Laboratório de Eletromecânica
ÁreaÁrea 53 m²53 m²
DescriçãoDescrição Possui 25 carteiras, 01 lousa branca, 01 DVD, 01Possui 25 carteiras, 01 lousa branca, 01 DVD, 01

TV 29 polegadas, 04 computadores, 02 bancadasTV 29 polegadas, 04 computadores, 02 bancadas
de hidráulica, 01 torno de pequeno portede hidráulica, 01 torno de pequeno porte
reformado por alunos, 01 furadeira de bancada,reformado por alunos, 01 furadeira de bancada,
01 esmeril e 01 durômetro.01 esmeril e 01 durômetro.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 21 – Eletrônica Analógica e deLaboratório 21 – Eletrônica Analógica e de

PotênciaPotência
ÁreaÁrea 50 m²50 m²
DescriçãoDescrição Este laboratório comporta 20 alunos e estáEste laboratório comporta 20 alunos e está

equipado com 01 lousa branca, 07 kits deequipado com 01 lousa branca, 07 kits de
comandos elétricos e partida de motores, 05 kitscomandos elétricos e partida de motores, 05 kits
para treinamento em instalações elétricas, 07para treinamento em instalações elétricas, 07
osciloscópios.osciloscópios.

LocalizaçãoLocalização 2º piso2º piso
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 28Laboratório de Informática 28
ÁreaÁrea 54 m²54 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 01 quadro brancoAmbiente de aula equipado com 01 quadro branco

e 12 computadores.e 12 computadores.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 22 – Sala de MecânicaLaboratório 22 – Sala de Mecânica
ÁreaÁrea 43 m²43 m²
DescriçãoDescrição Este laboratório comporta aproximadamente 25Este laboratório comporta aproximadamente 25

alunos e está equipado com 01 lousa branca, 05alunos e está equipado com 01 lousa branca, 05
computadores, 02 bancadas de pneumática, 01computadores, 02 bancadas de pneumática, 01
compressor, 05 kits portáteis de eletropneumáticacompressor, 05 kits portáteis de eletropneumática
e 07 osciloscópios.e 07 osciloscópios.
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LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 23 – Eletrônica Digital e SistemasLaboratório 23 – Eletrônica Digital e Sistemas

MicroprocessadosMicroprocessados
ÁreaÁrea 43 m²43 m²
DescriçãoDescrição Este laboratório comporta aproximadamente 25Este laboratório comporta aproximadamente 25

alunos e está equipado com 01 lousa branca e 14alunos e está equipado com 01 lousa branca e 14
computadores.computadores.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 24 – Eletricidade e TelecomunicaçõesLaboratório 24 – Eletricidade e Telecomunicações
ÁreaÁrea 43 m²43 m²
DescriçãoDescrição Este laboratório comporta 25 alunos e estáEste laboratório comporta 25 alunos e está

equipado com 01 lousa branca, 05 computadores,equipado com 01 lousa branca, 05 computadores,
05 kits de comandos elétricos, 03 fontes de05 kits de comandos elétricos, 03 fontes de
alimentação variável, 05 osciloscópios, 07alimentação variável, 05 osciloscópios, 07
multímetros.multímetros.

LocalizaçãoLocalização PátioPátio
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 25 – Instalações ElétricasLaboratório 25 – Instalações Elétricas
ÁreaÁrea 44 m²44 m²
DescriçãoDescrição Este laboratório comporta 25 alunos e estáEste laboratório comporta 25 alunos e está

equipado com 01 quadro negro e 07 painéis paraequipado com 01 quadro negro e 07 painéis para
ensaio de instalações elétricas.ensaio de instalações elétricas.

LocalizaçãoLocalização QuadraQuadra
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadra poliesportivaQuadra poliesportiva
ÁreaÁrea indefinidaindefinida
DescriçãoDescrição Quadra poliesportiva descoberta com pisoQuadra poliesportiva descoberta com piso

asfáltico.asfáltico.

LocalizaçãoLocalização QuadraQuadra
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadra de voleibolQuadra de voleibol
ÁreaÁrea indefinidaindefinida
DescriçãoDescrição Quadra descoberta com piso asfáltico voltadaQuadra descoberta com piso asfáltico voltada

para a prática de voleibol.para a prática de voleibol.

LocalizaçãoLocalização Prédio anexoPrédio anexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AuditórioAuditório
ÁreaÁrea 174 m²174 m²
DescriçãoDescrição Auditório com capacidade para 210 pessoas, comAuditório com capacidade para 210 pessoas, com

01 sala de som, palco com cortina, camarim com01 sala de som, palco com cortina, camarim com
banheiro feminino e masculino, banheirosbanheiro feminino e masculino, banheiros
feminino e masculino para o público, bebedouro efeminino e masculino para o público, bebedouro e
ar-condicionado.ar-condicionado.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitários para professoras e funcionárias -Sanitários para professoras e funcionárias -

FemininoFeminino
ÁreaÁrea 11 m²11 m²
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DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala MultimídiaSala Multimídia
ÁreaÁrea 95 m²95 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula, equipado com 42 carteiras, 01Ambiente de aula, equipado com 42 carteiras, 01

quadro branco, 01 TV de 55 polegadas, 01quadro branco, 01 TV de 55 polegadas, 01
aparelho de DVD e 01 microsystem.aparelho de DVD e 01 microsystem.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos ProfessoresSala dos Professores
ÁreaÁrea 50 m²50 m²
DescriçãoDescrição Ambiente do professor, equipado com 03Ambiente do professor, equipado com 03

computadores com acesso à Internet.computadores com acesso à Internet.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sanitários para professores e funcionários -Sanitários para professores e funcionários -

MasculinoMasculino
ÁreaÁrea 11 m²11 m²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º piso2º piso
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de Aula - 09 a 16Salas de Aula - 09 a 16
ÁreaÁrea 485 m²485 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 40 carteiras, 01Ambiente de aula equipado com 40 carteiras, 01

quadro negro e 01 tela de projeção, em cada sala.quadro negro e 01 tela de projeção, em cada sala.
Na sala 09 há também 01 TV de 29 polegadas eNa sala 09 há também 01 TV de 29 polegadas e
01 aparelho de DVD. Na sala 14 há também 0101 aparelho de DVD. Na sala 14 há também 01
computador, 01 TV de 55 polegadas e 01computador, 01 TV de 55 polegadas e 01
microsystem.microsystem.

LocalizaçãoLocalização 1º piso1º piso
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BibliotecaBiblioteca
ÁreaÁrea 80 m²80 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de estudos e leitura com acervoAmbiente de estudos e leitura com acervo

bibliográfico de cerca de 5.000 livros, contandobibliográfico de cerca de 5.000 livros, contando
também com 04 computadores, sendo 02 destestambém com 04 computadores, sendo 02 destes
para fins de pesquisa dos alunos.para fins de pesquisa dos alunos.

LocalizaçãoLocalização 1º piso1º piso
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de Aula - 01 a 08Salas de Aula - 01 a 08
ÁreaÁrea 485 m²485 m²
DescriçãoDescrição Ambiente de aula equipado com 40 carteiras, 01Ambiente de aula equipado com 40 carteiras, 01

quadro negro e 01 tela de projeção, em cada sala.quadro negro e 01 tela de projeção, em cada sala.
Na sala 01 há também 01 computador, 01 TV deNa sala 01 há também 01 computador, 01 TV de
55 polegadas e 01 aparelho de DVD. Nas salas 06,55 polegadas e 01 aparelho de DVD. Nas salas 06,
07 e 08 há 01 TV de 29 polegadas e 01 aparelho07 e 08 há 01 TV de 29 polegadas e 01 aparelho
de DVD, em cada uma.de DVD, em cada uma.
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Recursos MateriaisRecursos Materiais

A escola possui laboratórios de informática, eletrônica e eletromecânica, onde está localizada grandeA escola possui laboratórios de informática, eletrônica e eletromecânica, onde está localizada grande
parte dos equipamentos e bens patrimoniados. A Etec Professor Aprígio Gonzaga possui 3 classesparte dos equipamentos e bens patrimoniados. A Etec Professor Aprígio Gonzaga possui 3 classes
Descentralizadas onde estão localizados também alguns equipamentos pertencentes a esta UnidadeDescentralizadas onde estão localizados também alguns equipamentos pertencentes a esta Unidade
Escolar, sendo elas: E.E. Profª Maria de Carvalho Senne e CEU Quinta do Sol, no município de SãoEscolar, sendo elas: E.E. Profª Maria de Carvalho Senne e CEU Quinta do Sol, no município de São
Paulo, e E.E. Cel. Ary Gomes, no município de Guarulhos.Paulo, e E.E. Cel. Ary Gomes, no município de Guarulhos.

DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Coordenação EtimCoordenação Etim MicrocomputadorMicrocomputador 22
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Arquivos de aço com 04 gavetasArquivos de aço com 04 gavetas 1313

Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Quadros de avisosQuadros de avisos 55
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
AlmoxarifadoAlmoxarifado Geradores de função digitalGeradores de função digital 77
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Mesa para professorMesa para professor 11
almoxarifadoalmoxarifado Armário revestido em fórmicaArmário revestido em fórmica

com 04 gavetas e 04 portascom 04 gavetas e 04 portas
11

Laboratório 26Laboratório 26 MonitorMonitor 1818
Laboratório 16Laboratório 16 Estufa de secagem "Novatecnica"Estufa de secagem "Novatecnica"11
almoxarifadoalmoxarifado Bombas de amostragem de arBombas de amostragem de ar 22
Laboratório 26Laboratório 26 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 28Laboratório 28 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 21Laboratório 21 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 23Laboratório 23 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
CorredoresCorredores Armário VestiárioArmário Vestiário 1414
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Laboratório 21Laboratório 21 MonitorMonitor 11
Laboratório 21Laboratório 21 Fontes digitaisFontes digitais 33
auditórioauditório Bebedouro ElétricoBebedouro Elétrico 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala MultimídiaSala Multimídia Cadeira EscolarCadeira Escolar 4747
Extensão Coronel Ary GomesExtensão Coronel Ary Gomes Microcomputadores ItautecMicrocomputadores Itautec 2020
Laboratório 29Laboratório 29 Quadro brancoQuadro branco 11
RecepçãoRecepção Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 11
CorredoresCorredores Extintor de IncêndioExtintor de Incêndio 99
almoxarifadoalmoxarifado Armários de aço com 01 portaArmários de aço com 01 porta 44
Refeitório AlunosRefeitório Alunos Aquecedores em banho-mariaAquecedores em banho-maria

(marmiteiros(marmiteiros
11

Laboratório 26Laboratório 26 Mesa para professorMesa para professor 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Armários Alto com 02 portasArmários Alto com 02 portas 33
Laboratório 22Laboratório 22 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 23Laboratório 23 Conjunto Didático Exsto - XM 119Conjunto Didático Exsto - XM 119 77
RecepçãoRecepção Cadeira giratóriaCadeira giratória 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Embutideira metalográficaEmbutideira metalográfica 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Dosímetros digitaisDosímetros digitais 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 44
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa de madeira médiaMesa de madeira média 11
Laboratório 22Laboratório 22 Mesa para computadorMesa para computador 1010
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Mesa de escritórioMesa de escritório 66
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Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
PátioPátio Mesa de madeira redondaMesa de madeira redonda 66
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Laboratório 17Laboratório 17 Cadeira EscolarCadeira Escolar 1111
Sala dos ProfessoresSala dos Professores BebedouroBebedouro 11
Laboratório 17Laboratório 17 Mesas para professorMesas para professor 22
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 TV LCD 55''TV LCD 55'' 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Laboratório 24Laboratório 24 Prancha para ResgatePrancha para Resgate 22
Salas de Aula e LaboratóriosSalas de Aula e Laboratórios Ventilador de ParedeVentilador de Parede 5151
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Mesa para professorMesa para professor 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Mesas de escritório revestida emMesas de escritório revestida em

fórmicafórmica
33

Salas de aula e laboratóriosSalas de aula e laboratórios Mesas para professorMesas para professor 2626
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 23Laboratório 23 Banqueta de laboratórioBanqueta de laboratório 1717
Laboratório 17Laboratório 17 Mesas para computadorMesas para computador 1313
Laboratório 25Laboratório 25 ExaustorExaustor 22
Laboratório 24Laboratório 24 Fontes de alimentação variávelFontes de alimentação variável 33
Laboratório 24Laboratório 24 Televisor de LCDTelevisor de LCD 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratório 22Laboratório 22 Conjunto didático paraConjunto didático para

EletroeletrônicaEletroeletrônica
44

Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Impressora HPImpressora HP 11
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
BibliotecaBiblioteca Quadro de avisosQuadro de avisos 22
Laboratório 27Laboratório 27 Cadeira EscolarCadeira Escolar 3232
Laboratório 25Laboratório 25 Conjunto didático SMCConjunto didático SMC 55
Laboratório 16Laboratório 16 Mesa de professorMesa de professor 11
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Quadro brancoQuadro branco 11
Refeitório dos FuncionáriosRefeitório dos Funcionários Refrigerador duplex GERefrigerador duplex GE 11
auditórioauditório Amplificador de som paraAmplificador de som para

microfonemicrofone
11

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica  Monitor de LCD 20'' Monitor de LCD 20'' 66
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
RecepçãoRecepção Aparelho de telefoneAparelho de telefone 11
BibliotecaBiblioteca Estante de Biblioteca WCMEstante de Biblioteca WCM 1818
AuditórioAuditório Caixa acústicaCaixa acústica 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Megômetros digitaisMegômetros digitais

Almoxarifado 3Almoxarifado 3
33

AlmoxarifadoAlmoxarifado Medidor de oxigênio digitalMedidor de oxigênio digital
HomisHomis

11

Laboratório 17Laboratório 17 Armário com 02 portasArmário com 02 portas 11
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Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Mesas de escritório com 03Mesas de escritório com 03
gavetasgavetas

99

Sala da Merenda SecaSala da Merenda Seca Ventilador de ParedeVentilador de Parede 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Quadro brancoQuadro branco 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Forno de micro-ondas ElectroluxForno de micro-ondas Electrolux 11

Laboratório 28Laboratório 28 MicrocomputadorMicrocomputador 2020
AlmoxarifadoAlmoxarifado Notebooks ItautecNotebooks Itautec 33
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 17Laboratório 17 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Quadro brancoQuadro branco 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 66

Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 27Laboratório 27 Ar condicionado ConsulAr condicionado Consul 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 TV LCD 55''TV LCD 55'' 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Laboratório 21Laboratório 21 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Impressoras HPImpressoras HP 33
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Direção da UnidadeDireção da Unidade Armário revestido em fórmicaArmário revestido em fórmica

com 04 gavetascom 04 gavetas
11

Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Laboratório 23Laboratório 23 Cadeira EstofadaCadeira Estofada 11
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Laboratório 29Laboratório 29 Mesa para professorMesa para professor 22
Extensão Coronel Ary GomesExtensão Coronel Ary Gomes Aparelho de som LenoxAparelho de som Lenox 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Mesas de escritório revestida emMesas de escritório revestida em

fórmicafórmica
22

Laboratório 25Laboratório 25 Armário com 3 gavetasArmário com 3 gavetas 22
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 22Laboratório 22 Fonte de TensãoFonte de Tensão 44
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 TV LCD 49''TV LCD 49'' 11
RecepçãoRecepção Cadeira EstofadaCadeira Estofada 44
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Corredor do Primeiro AndarCorredor do Primeiro Andar  Quadro de avisos Quadro de avisos 22
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Laboratório 21Laboratório 21 Conjunto Didático De LorenzoConjunto Didático De Lorenzo 77
AlmoxarifadoAlmoxarifado Gerador de barras PALM-NTSCGerador de barras PALM-NTSC 11
AuditórioAuditório Mixador de somMixador de som 11
Laboratórios 24 e 25Laboratórios 24 e 25 Armários com gavetasArmários com gavetas 33
Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

Microcomputadores IBMMicrocomputadores IBM 99

Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 27Laboratório 27 MicrocomputadorMicrocomputador 1818
Laboratório 17Laboratório 17 Compressor de ar FerrariCompressor de ar Ferrari 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Mesa para professorMesa para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Luxímetros digitais SkilltecLuxímetros digitais Skilltec

Almoxarifado 3Almoxarifado 3
33

almoxarifadoalmoxarifado Aparelho de som PhilcoAparelho de som Philco 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado MicrocomputadorMicrocomputador 1414
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Sala dos ProfessoresSala dos Professores Armário de aço 20 divisóriasArmário de aço 20 divisórias 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 21Laboratório 21 Painéis para ensaio dePainéis para ensaio de

instalações elétricasinstalações elétricas
77

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Cadeiras giratóriasCadeiras giratórias 1010

Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

Projetores multimídia HitachiProjetores multimídia Hitachi 22

Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
almoxarifadoalmoxarifado Bombas de amostragem deBombas de amostragem de

gases e poeira Casellagases e poeira Casella
22

Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Coordenação EtimCoordenação Etim Ventilador de ParedeVentilador de Parede 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Cadeiras estofadasCadeiras estofadas 44
Laboratório 24Laboratório 24 Cadeira EscolarCadeira Escolar 1818
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia MicrocomputadorMicrocomputador 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Detector de falhas em metaisDetector de falhas em metais

ChemicalChemical
11

Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Kit laboratório portátil de químicaKit laboratório portátil de química
ROSTERROSTER

11

AuditórioAuditório Ventilador de ParedeVentilador de Parede 88
Laboratório 29Laboratório 29 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1010
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Forno de micro-ondasForno de micro-ondas 11
almoxarifadoalmoxarifado Armário de aço com 03 portasArmário de aço com 03 portas 11
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Laboratório 22Laboratório 22 Cadeira EscolarCadeira Escolar 1616
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
BibliotecaBiblioteca Cadeira fixaCadeira fixa 55
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 TV LCD 49'TV LCD 49' 11
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Politriz lixadeiraPolitriz lixadeira 22
Laboratório 27Laboratório 27 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1010
Laboratório 17Laboratório 17 Compressor de ArCompressor de Ar 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Arquivos de aço com 04 gavetasArquivos de aço com 04 gavetas 66
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 24Laboratório 24 MicrocomputadorMicrocomputador 66
AuditórioAuditório Longarina com 03 lugaresLongarina com 03 lugares 1818
Sala 09Sala 09 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
AuditórioAuditório Mesa para computadorMesa para computador 33
Laboratório 23Laboratório 23 Banco de ensaios para antenasBanco de ensaios para antenas

XT403XT403
22

Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratório 29Laboratório 29 MicrocomputadorMicrocomputador 2020
almoxarifadoalmoxarifado Amplificador de somAmplificador de som 33
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Mesa para professorMesa para professor 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Central PABXCentral PABX 11
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BibliotecaBiblioteca MicrocomputadorMicrocomputador 77
Laboratório 17Laboratório 17 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 99
Laboratório 24Laboratório 24 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Mesa redonda para reuniãoMesa redonda para reunião 11
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Quadros de avisosQuadros de avisos 44

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Microcomputador LENOVOMicrocomputador LENOVO 77
CorredoresCorredores Quadros de avisosQuadros de avisos 55
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Geladeira frigobar ElectroluxGeladeira frigobar Electrolux 11
Laboratório 28Laboratório 28 Cadeira EscolarCadeira Escolar 3535
RecepçãoRecepção Prancha de resgatePrancha de resgate 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa retangular revestida emMesa retangular revestida em

fórmicafórmica
11

Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeiras giratóriasCadeiras giratórias 66
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 23Laboratório 23 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22

Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Quadro brancoQuadro branco 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Decibelímetros Digitais CenterDecibelímetros Digitais Center 22
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Cadeira para professorCadeira para professor 11
auditórioauditório Ar condicionadoAr condicionado 44
Laboratório 17Laboratório 17 Quadro brancoQuadro branco 11
Coordenação EtimCoordenação Etim Mesa de escritório CoordenaçãoMesa de escritório Coordenação

ETIM 3ETIM 3
33

Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Laboratório 22Laboratório 22 Banqueta de laboratórioBanqueta de laboratório 22
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica No-BreakNo-Break 22
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Estante com 10 prateleirasEstante com 10 prateleiras 22
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 17Laboratório 17 Banco de ensaio CLPBanco de ensaio CLP 55
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Laboratório 25Laboratório 25 Armário de madeira 2 portasArmário de madeira 2 portas 22
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores TV de 24 polegadasTV de 24 polegadas 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Conjunto de Sofá com 05 lugaresConjunto de Sofá com 05 lugares 11
Laboratório 28Laboratório 28 Mesa para computadorMesa para computador 44
AlmoxarifadoAlmoxarifado Peagâmetro digital de bancadaPeagâmetro digital de bancada

GehakaGehaka
11

AlmoxarifadoAlmoxarifado ExplosímetroExplosímetro 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Sequenciador de fases MinipaSequenciador de fases Minipa 33
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 21Laboratório 21 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Conjunto Didático BIT 9 DigitalConjunto Didático BIT 9 Digital 55
AlmoxarifadoAlmoxarifado Conjunto Didático BIT 9Conjunto Didático BIT 9 55
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AnalógicoAnalógico
Laboratório 26Laboratório 26 Cadeira EscolarCadeira Escolar 2626
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Mesa para computadorMesa para computador 77
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesas para impressoraMesas para impressora 33
Laboratório 25Laboratório 25 Painéis de eletrônica digitalPainéis de eletrônica digital 55
AuditórioAuditório Cadeira estofadaCadeira estofada 9292
AlmoxarifadoAlmoxarifado Gerador de funções analógicoGerador de funções analógico 66
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Mesa redonda para reuniãoMesa redonda para reunião 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Laboratório 22Laboratório 22 Conjunto Didático Exsto -Conjunto Didático Exsto -

Eletrônica de Potência XP 302Eletrônica de Potência XP 302
77

Direção da UnidadeDireção da Unidade Estante revestida em fórmicaEstante revestida em fórmica 11
Laboratório 23Laboratório 23 Cadeira EscolarCadeira Escolar 77
Laboratório 25Laboratório 25 Armário de 2 portas e 2 gavetasArmário de 2 portas e 2 gavetas 11
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 23Laboratório 23 Banco de ensaios em telefoniaBanco de ensaios em telefonia

modular XT502modular XT502
44

AlmoxarifadoAlmoxarifado Fonte de TensãoFonte de Tensão 1212
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Mesas para impressoraMesas para impressora 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Corredor do Segundo AndarCorredor do Segundo Andar Quadro de avisosQuadro de avisos 22
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 27Laboratório 27 MonitorMonitor 1818
Direção da UnidadeDireção da Unidade CofreCofre 11
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 55
Laboratório 16Laboratório 16 MicrocomputadorMicrocomputador 11
RecepçãoRecepção Quadro de avisos moldura emQuadro de avisos moldura em

madeiramadeira
22

Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratório 24Laboratório 24 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 23Laboratório 23 Conjunto Didático Exsto - XG 102Conjunto Didático Exsto - XG 102 77
Sala MultimídiaSala Multimídia Estante de madeira com 9Estante de madeira com 9

divisõesdivisões
22

Laboratório 17Laboratório 17 MicrocomputadorMicrocomputador 55
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Armário Médio com duas portasArmário Médio com duas portas 55

Sala de Aula Multimídia 20Sala de Aula Multimídia 20 TV LCD de 55 polegadasTV LCD de 55 polegadas 11
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratórios 21, 23, 24 e 25Laboratórios 21, 23, 24 e 25 OsciloscópiosOsciloscópios 1616
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Armários de escritórioArmários de escritório 11
Laboratório 16Laboratório 16 Extintor de IncêndioExtintor de Incêndio 11
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Ventilador de ParedeVentilador de Parede 11
Coordenação EtimCoordenação Etim Cadeira EstofadaCadeira Estofada 33
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
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Laboratório 25Laboratório 25 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 16Laboratório 16 Armário de Aço com 03 GavetasArmário de Aço com 03 Gavetas 22
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Monitor de LCD 20'' Sala daMonitor de LCD 20'' Sala da

Coordenação Pedagógica 3Coordenação Pedagógica 3
33

almoxarifadoalmoxarifado Bomba de amostragem de gasesBomba de amostragem de gases
SensidyneSensidyne

11

Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
PátioPátio Mesa de PVCMesa de PVC 5656
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 17Laboratório 17 Carteira EscolarCarteira Escolar 66
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Cadeiras giratóriasCadeiras giratórias 66
Andar térreoAndar térreo Extintor de IncêndioExtintor de Incêndio 99
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Direção da UnidadeDireção da Unidade Cadeira giratóriaCadeira giratória 77
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 17Laboratório 17 Banco de ensaio paraBanco de ensaio para

eletroeletrônicaeletroeletrônica
55

Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Termômetro digitalTermômetro digital 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 22Laboratório 22 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
BibliotecaBiblioteca Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Cadeiras giratóriasCadeiras giratórias 44
Sala MultimídiaSala Multimídia Arquivo de açoArquivo de aço 22
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 25Laboratório 25 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 44
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Mesa para impressora revestidaMesa para impressora revestida

em fórmicaem fórmica
11

Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Globo terrestreGlobo terrestre 11
Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

Microcomputadores ItautecMicrocomputadores Itautec 4040

Laboratório 23Laboratório 23 Armário de aço 2 portasArmário de aço 2 portas 11
almoxarifadoalmoxarifado Aparelhos de DVD PhilipsAparelhos de DVD Philips 22
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Cadeira EstofadaCadeira Estofada 44
AlmoxarifadoAlmoxarifado Detectores de gásDetectores de gás 55
Sala da Coordenação de CursoSala da Coordenação de Curso Armário de escritórioArmário de escritório 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Ar-condicionado para o servidorAr-condicionado para o servidor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Laboratórios 21, 23, 24 e 25Laboratórios 21, 23, 24 e 25 Armários de açoArmários de aço 44
Laboratório 29Laboratório 29 TV LCD 40'TV LCD 40' 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 27Laboratório 27 Cadeira para professorCadeira para professor 11
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BibliotecaBiblioteca Mesa 4 lugaresMesa 4 lugares 44
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
AlmoxarifadoAlmoxarifado Escada de alumínio FigueiredoEscada de alumínio Figueiredo 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 26Laboratório 26 Cadeira para professorCadeira para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Microcomputador LENOVOMicrocomputador LENOVO 33
Laboratório 16Laboratório 16 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 22Laboratório 22 Osciloscópio analógicoOsciloscópio analógico 1818
Refeitório AlunosRefeitório Alunos Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Geladeira ConsulGeladeira Consul 11
Extensão Céu Quinta do SolExtensão Céu Quinta do Sol Notebooks ItautecNotebooks Itautec 4242
RecepçãoRecepção Busto do Prof. Aprígio GonzagaBusto do Prof. Aprígio Gonzaga 11
Laboratório 28Laboratório 28 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Luxímetro para raio UVLuxímetro para raio UV 11
Refeitório AlunosRefeitório Alunos Forno de micro-ondas ElectroluxForno de micro-ondas Electrolux 55
AlmoxarifadoAlmoxarifado Câmeras fotográficas digitaisCâmeras fotográficas digitais

SonySony
22

RecepçãoRecepção Mesa de escritórioMesa de escritório 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratório 22Laboratório 22 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
almoxarifadoalmoxarifado Armário revestido em fórmicaArmário revestido em fórmica

com 10 gavetas e 04 portascom 10 gavetas e 04 portas
11

Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Quadro de avisosQuadro de avisos 44
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Longarina com 3 lugaresLongarina com 3 lugares 11
Laboratório 25Laboratório 25 Cadeira EstofadaCadeira Estofada 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Servidores ItautecServidores Itautec 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Armários Alto com 02 portasArmários Alto com 02 portas 22

Refeitório AlunosRefeitório Alunos Mesas para refeitório com 04Mesas para refeitório com 04
cadeiras acopladascadeiras acopladas

11

BibliotecaBiblioteca Monitor de LCD 20''Monitor de LCD 20'' 55
AlmoxarifadoAlmoxarifado Multímetros digitaisMultímetros digitais 1818
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 17Laboratório 17 Bancadas de treinamento deBancadas de treinamento de

hidráulicahidráulica
11

PátioPátio Mesas para refeitório com 04Mesas para refeitório com 04
cadeiras acopladascadeiras acopladas

1212

Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Cadeira EstofadaCadeira Estofada 33
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 MicrocomputadorMicrocomputador 11
almoxarifadoalmoxarifado Anemômetros digitais HomisAnemômetros digitais Homis 55
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Mesa de madeira grandeMesa de madeira grande 11
Laboratório 25Laboratório 25 MonitorMonitor 55
Laboratório 23Laboratório 23 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Quadros de avisosQuadros de avisos 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado Rádio portátilRádio portátil 33
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Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Impressoras HPImpressoras HP 11
Laboratório 26Laboratório 26 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1515
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Laboratório 25Laboratório 25 Televisor de LCD 55'Televisor de LCD 55' 11
Laboratório 24Laboratório 24 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Quadro brancoQuadro branco 11
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores TV de tubo 17''TV de tubo 17'' 11
Laboratório 27Laboratório 27 Mesa para professorMesa para professor 11
RecepçãoRecepção Cadeira de rodasCadeira de rodas 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Quadro de avisos Sala da DireçãoQuadro de avisos Sala da Direção 11
Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

Microcomputadores DellMicrocomputadores Dell 33

Laboratório 25Laboratório 25 Cadeira EscolarCadeira Escolar 2626
Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

BebedouroBebedouro 11

Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Esqueleto em policarbonatoEsqueleto em policarbonato 11
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Laboratório 17Laboratório 17 Aparelho de DVD e videocasseteAparelho de DVD e videocassete

PhilipsPhilips
11

Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
almoxarifadoalmoxarifado Alicate amperímetro digitalAlicate amperímetro digital 55
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 23Laboratório 23 Quadro brancoQuadro branco 11
Refeitório dos FuncionáriosRefeitório dos Funcionários Forno de micro-ondasForno de micro-ondas 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Armário de aço 2 portasArmário de aço 2 portas 22

Sala dos ProfessoresSala dos Professores Microcomputador LENOVOMicrocomputador LENOVO 44
Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Extensão Coronel Ary GomesExtensão Coronel Ary Gomes TV de 29 polegadasTV de 29 polegadas 11
BibliotecaBiblioteca Mesas para computadorMesas para computador 33
Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia Mesa para professorMesa para professor 11
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Geladeira frigobarGeladeira frigobar 11
Extensão Coronel Ary GomesExtensão Coronel Ary Gomes Aparelho de DVD e videocasseteAparelho de DVD e videocassete

LGLG
11

Laboratório 29Laboratório 29 Cadeira EscolarCadeira Escolar 3535
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Cadeira para professorCadeira para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Tacômetros foto digitaisTacômetros foto digitais 33
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
Laboratório 23Laboratório 23 MicrocomputadorMicrocomputador 1212
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Aparelho de telefone com faxAparelho de telefone com fax
PanasonicPanasonic

11

Laboratório 28Laboratório 28 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 MicrocomputadorMicrocomputador 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Osciloscópio analógicoOsciloscópio analógico 1616
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos MicrocomputadorMicrocomputador 55
BibliotecaBiblioteca Cadeira giratóriaCadeira giratória 2020
AlmoxarifadoAlmoxarifado Multímetro AnalógicoMultímetro Analógico

Almoxarifado 8Almoxarifado 8
88

Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 VentiladorVentilador 22
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Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
AuditórioAuditório Extintor de IncêndioExtintor de Incêndio 44
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 21Laboratório 21 Bancadas para ensaio deBancadas para ensaio de

acionamentos elétricosacionamentos elétricos
55

Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Cadeira para professorCadeira para professor 11
almoxarifadoalmoxarifado Armários de aço com 02 portasArmários de aço com 02 portas 33
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Cadeira para professorCadeira para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Caixas acústicasCaixas acústicas 22
Sala de Aula 11Sala de Aula 11 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Coordenação dos CursosCoordenação dos Cursos Cadeira giratóriaCadeira giratória 88
Laboratório 28Laboratório 28 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1313
Laboratório 24Laboratório 24 Aparelho de DVDAparelho de DVD 11
AuditórioAuditório Quadros de avisosQuadros de avisos 55
Coordenação EtimCoordenação Etim Impressora XeroxImpressora Xerox 11
Laboratório 22Laboratório 22 MonitorMonitor 11
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Quadro brancoQuadro branco 11
PátioPátio Câmeras com infra-vermelhoCâmeras com infra-vermelho

Intelbras HDCVI 1010Intelbras HDCVI 1010
33

Direção da UnidadeDireção da Unidade Aparelho de DVRAparelho de DVR 11
PátioPátio Cadeira plásticaCadeira plástica 144144
Laboratório 17Laboratório 17 TV de 29 polegadasTV de 29 polegadas 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeira plásticaCadeira plástica 22
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Laboratório 25Laboratório 25 Mesa para professorMesa para professor 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Microcomputador LENOVOMicrocomputador LENOVO 11
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Cadeira EscolarCadeira Escolar 4040
Laboratório 25Laboratório 25 MicrocomputadorMicrocomputador 55
Laboratório 26Laboratório 26 MicrocomputadorMicrocomputador 1818
Laboratório 27Laboratório 27 Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 26Laboratório 26 Cadeira EstofadaCadeira Estofada 11
Extensão Coronel Ary GomesExtensão Coronel Ary Gomes Projetores multimídia HitachiProjetores multimídia Hitachi 22
Sala de Aula 16Sala de Aula 16 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 22Laboratório 22 MicrocomputadorMicrocomputador 11
almoxarifadoalmoxarifado Arquivo de aço com 04 gavetasArquivo de aço com 04 gavetas 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeiras giratóriasCadeiras giratórias 1010
Sala de Aula 12Sala de Aula 12 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Laboratório 16Laboratório 16 Mesas de computadoresMesas de computadores 1212
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Armário individual de madeiraArmário individual de madeira 9999
Refeitório dos FuncionáriosRefeitório dos Funcionários Ventilador de ParedeVentilador de Parede 11
Laboratório 24Laboratório 24 Modelo Anatômico HumanoModelo Anatômico Humano 22
Sala de Aula 14Sala de Aula 14 TV LCD 55''TV LCD 55'' 11
Laboratório 21Laboratório 21 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
almoxarifadoalmoxarifado Bombas de vácuo PrismatecBombas de vácuo Prismatec 22
Laboratório 25Laboratório 25 Armário de aço 2 portasArmário de aço 2 portas 11
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 Quadro brancoQuadro branco 11
Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Cadeira EstofadaCadeira Estofada 88
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesas de escritório com 03Mesas de escritório com 03

gavetasgavetas
66

RecepçãoRecepção Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Laboratório 22Laboratório 22 Mesa para professorMesa para professor 11
Laboratório 22Laboratório 22 Cadeira para professorCadeira para professor 11
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Sala de Aula 14Sala de Aula 14 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Termômetros de Globo HomisTermômetros de Globo Homis 44
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica Armários Alto com 02 portasArmários Alto com 02 portas 22
Laboratório 16Laboratório 16 serra circular de fitaserra circular de fita 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado MicroondasMicroondas 11
Laboratório 24Laboratório 24 Cadeira EstofadaCadeira Estofada 11
AuditórioAuditório Mesa retangularMesa retangular 22
Sala de Aula 13Sala de Aula 13 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Sala de Aula 07Sala de Aula 07 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Microcomputador LENOVOMicrocomputador LENOVO 66

Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Carteira EscolarCarteira Escolar 4040
Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Geladeira frigobar ElectroluxGeladeira frigobar Electrolux 11

AlmoxarifadoAlmoxarifado Filmadora digital SonyFilmadora digital Sony 11
Sala de Aula 02Sala de Aula 02 TV LCD 49''TV LCD 49'' 11
Laboratório 21Laboratório 21 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Sala de Aula 15Sala de Aula 15 MicrocomputadorMicrocomputador 11
Extensão Maria de CarvalhoExtensão Maria de Carvalho
SenneSenne

TV de 29 polegadasTV de 29 polegadas 11

Laboratório 25Laboratório 25 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Bebedouro de GarrafãoBebedouro de Garrafão 11

Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Quadro brancoQuadro branco 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Forno de micro-ondas ConsulForno de micro-ondas Consul 11
Laboratório 24Laboratório 24 Armário de aço 2 portasArmário de aço 2 portas 11
Laboratório 24Laboratório 24 Ventilador de ParedeVentilador de Parede 22
Laboratório 24Laboratório 24 Estante com 6 prateleirasEstante com 6 prateleiras 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Gerador senoidalGerador senoidal 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Balcão de madeiraBalcão de madeira 11
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Monitor de LCD 15''Monitor de LCD 15'' 11
Sala 20 MultimídiaSala 20 Multimídia Quadro brancoQuadro branco 11
Laboratório 22Laboratório 22 Mesa para professorMesa para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Cortadeira MetalográficaCortadeira Metalográfica 11
Laboratório 17Laboratório 17 Bancadas de treinamento deBancadas de treinamento de

pneumáticapneumática
11

Laboratório 26Laboratório 26 Ar Condicionado ConsulAr Condicionado Consul 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Impressoras HPImpressoras HP 55

AlmoxarifadoAlmoxarifado Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 66
Laboratório 17Laboratório 17 Mesa para computadorMesa para computador 99
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Máquina de café OrionMáquina de café Orion 11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Impressora colorida HPImpressora colorida HP 11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Cadeira EstofadaCadeira Estofada 44

Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Cadeira para professorCadeira para professor 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Luxímetros digitais HomisLuxímetros digitais Homis 55
Laboratório 21Laboratório 21 Carteira EscolarCarteira Escolar 22
Sala de Aula 01Sala de Aula 01 KIT Laboratório portatil deKIT Laboratório portatil de

Biologia ROSTERBiologia ROSTER
11
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Refeitório dos ProfessoresRefeitório dos Professores Fogões com 04 bocasFogões com 04 bocas 22
Sala de Aula 08Sala de Aula 08 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Quadro brancoQuadro branco 11
Sala de Aula 04Sala de Aula 04 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Estufa NovatécnicaEstufa Novatécnica 11
Refeitório AlunosRefeitório Alunos Refrigerador duplexRefrigerador duplex 22
Direção da UnidadeDireção da Unidade Climatizador para ambienteClimatizador para ambiente 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Aparelho de telefone com faxAparelho de telefone com fax

ToshibaToshiba
11

Sala de Aula 10Sala de Aula 10 Quadro brancoQuadro branco 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Decibelímetros Digitais HomisDecibelímetros Digitais Homis 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Mesas para impressoraMesas para impressora 44

almoxarifadoalmoxarifado Access pointAccess point 22
Sala de Aula 09Sala de Aula 09 Projetor multimídiaProjetor multimídia 11
almoxarifadoalmoxarifado Aparelho de som PhilipsAparelho de som Philips 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Osciloscópio digitalOsciloscópio digital 22
Sala de Aula 05Sala de Aula 05 Mesa para professorMesa para professor 11
Sala de Aula 06Sala de Aula 06 Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 03Sala de Aula 03 Mesa para professorMesa para professor 11
Direção da UnidadeDireção da Unidade Mesa de escritório revestida emMesa de escritório revestida em

fórmicafórmica
11

AuditórioAuditório Módulo para microfoneMódulo para microfone 11
Sala de Aula Multimídia 20Sala de Aula Multimídia 20 Cadeira para professorCadeira para professor 11
Laboratório 27Laboratório 27 Cadeira EstofadaCadeira Estofada 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

Quantos aosrecursos financeiros, se destacam duas fontes: Verba mensal referente a despesasQuantos aosrecursos financeiros, se destacam duas fontes: Verba mensal referente a despesas
miúdas e pronto atendimento e recursos advindos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM).miúdas e pronto atendimento e recursos advindos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM).

A receita referente à verba mensal tem seu uso normatizado, sendo possível utilizar somente paraA receita referente à verba mensal tem seu uso normatizado, sendo possível utilizar somente para
os custos de operação da escola, conforme a tabela que demonstra a participação dos tipos deos custos de operação da escola, conforme a tabela que demonstra a participação dos tipos de
despesas:  despesas:  

TotalTotal jan/18jan/18 fev/18fev/18 mar/18mar/18abr/18abr/18 mai/18mai/18 jun/18jun/18 jul/18jul/18 ago/18ago/18 set/18set/18 out/18out/18 nov/18nov/18 dez/18dez/18
MateriMateri
al Elétral Elétr
icoico

R$ 1.5R$ 1.5
99,0599,05

R$R$
276,01276,01

R$R$
479,89479,89

R$R$
843,15843,15

MateriMateri
al Escrial Escri
tóriotório

R$ 10.R$ 10.
643,98643,98

R$R$
509,00509,00

R$R$
699,18699,18

R$ 1.2R$ 1.2
14,1914,19

R$R$
171,80171,80

R$ 2.2R$ 2.2
21,8421,84

R$ 1.6R$ 1.6
30,0330,03

R$ 2.2R$ 2.2
00,0900,09

R$R$
359,51359,51

R$ 1.6R$ 1.6
38,3438,34

MateriMateri
al Limal Lim
pezapeza

R$ 12.R$ 12.
208,14208,14

R$R$
41,0041,00

R$R$
457,85457,85

R$ 1.2R$ 1.2
02,1502,15

R$ 2.6R$ 2.6
18,0018,00

R$ 1.2R$ 1.2
12,4012,40

R$R$
518,16518,16

R$R$
568,00568,00

R$R$
372,97372,97

R$R$
812,36812,36

R$ 1.3R$ 1.3
50,5950,59

R$ 1.4R$ 1.4
18,1918,19

R$ 1.6R$ 1.6
36,4736,47

MateriMateri
aisais
outrosoutros

R$ 11.R$ 11.
198,65198,65

R$R$
520,00520,00

R$R$
510,00510,00

R$ 1.8R$ 1.8
97,9097,90

R$R$
658,00658,00

R$ 1.1R$ 1.1
50,8050,80

R$ 1.1R$ 1.1
40,0040,00

R$R$
990,00990,00

R$ 1.3R$ 1.3
69,5569,55

R$R$
819,90819,90

R$ 1.1R$ 1.1
12,5012,50

R$ 1.0R$ 1.0
30,0030,00

ManutManut
enção enção 
equipaequipa
mentomento
ss

R$ 10.R$ 10.
406,93406,93

R$ 2.3R$ 2.3
66,9666,96

R$ 1.4R$ 1.4
80,0080,00

R$ 1.3R$ 1.3
55,0055,00

R$ 1.5R$ 1.5
60,0060,00

R$ 1.2R$ 1.2
20,0020,00

R$R$
420,00420,00

R$ 2.0R$ 2.0
04,9704,97
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ManutManut
ençãoenção
PredialPredial

R$ 40.R$ 40.
393,38393,38

R$ 3.5R$ 3.5
00,0000,00

R$ 3.6R$ 3.6
40,0040,00

R$ 3.7R$ 3.7
16,0016,00

R$ 3.1R$ 3.1
94,0094,00

R$ 4.0R$ 4.0
60,0060,00

R$ 2.5R$ 2.5
10,0010,00

R$ 3.3R$ 3.3
82,0082,00

R$ 2.8R$ 2.8
07,0007,00

R$ 3.5R$ 3.5
68,0068,00

R$ 3.6R$ 3.6
00,0000,00

R$ 1.7R$ 1.7
76,0076,00

R$ 4.6R$ 4.6
40,3840,38

ManutManut
enção enção 
ElétricElétric
aa

R$ 2.3R$ 2.3
30,0030,00

R$R$
930,00930,00

R$ 1.4R$ 1.4
00,0000,00

DesifeDesife
ccçãoccção
das intdas int
alaçõealaçõe
ss

R$ 7.3R$ 7.3
80,0080,00

R$ 3.3R$ 3.3
80,0080,00

R$ 4.0R$ 4.0
00,0000,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 8.5R$ 8.5
10,1310,13

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 7.9R$ 7.9
50,0050,00

R$ 8.1R$ 8.1
50,0050,00
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Os demais custos necessários para manter e realizar pequenas adequações da infraestrutura escolarOs demais custos necessários para manter e realizar pequenas adequações da infraestrutura escolar
é suportado pelos recursos advindos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM).é suportado pelos recursos advindos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM).

Como receitas da APM, se destacam:verbas de inscrições dos vestibulinho (40%), Aluguel do espáçoComo receitas da APM, se destacam:verbas de inscrições dos vestibulinho (40%), Aluguel do espáço
físicoda cantina, armários escolares (locação), carteirinhas escolares para alunos da U.E.e doaçõesfísicoda cantina, armários escolares (locação), carteirinhas escolares para alunos da U.E.e doações
feitas pelo responsável do aluno.feitas pelo responsável do aluno.

A APM da U.E está constituida pelas seguintes funções:A APM da U.E está constituida pelas seguintes funções:

Presidente, Diretor e Vice-Diretor Administrativo; Diretor e Vice-Diretor Finaceiro; Diretor Cultural,Presidente, Diretor e Vice-Diretor Administrativo; Diretor e Vice-Diretor Finaceiro; Diretor Cultural,
Esportivo e Social; Diretor de Patrimônio; Conselho Fiscal: 1°, 2°, 3°. Com gestão anual de 08/2018aEsportivo e Social; Diretor de Patrimônio; Conselho Fiscal: 1°, 2°, 3°. Com gestão anual de 08/2018a
07/2019.  07/2019.  
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Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

QUADRO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOSQUADRO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A empresa A empresa DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 13.649.411/0001-54 DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 13.649.411/0001-54 iniciou asiniciou as
atividades de serviços de vigilância/segurança patrimonial (desarmada) no dia 04/07/2014, na Etecatividades de serviços de vigilância/segurança patrimonial (desarmada) no dia 04/07/2014, na Etec
Prof. Aprígio Gonzaga, conforme Cláusula 6ª, parágrafo 4º do contrato nº 135/14 - Processo nºProf. Aprígio Gonzaga, conforme Cláusula 6ª, parágrafo 4º do contrato nº 135/14 - Processo nº
630/14. O quarto termo de aditamento ao contrato 135/14, assinado em 630/14. O quarto termo de aditamento ao contrato 135/14, assinado em 30/12/2016, com30/12/2016, com
vigência de 30.12.2016 a 30.12.2018, prorrogado por mais 90 dias a partir de 28/06/2019vigência de 30.12.2016 a 30.12.2018, prorrogado por mais 90 dias a partir de 28/06/2019
em caráter excepcional.em caráter excepcional.

Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Unidade Escolar:Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Unidade Escolar:

Francisco Rodrigues FilhoFrancisco Rodrigues Filho 41.567.810-941.567.810-9 VigilanteVigilante
Roberto Carlos da Silva AraujoRoberto Carlos da Silva Araujo 52.819.107-X52.819.107-X VigilanteVigilante

Felipe Maione de OliveiraFelipe Maione de Oliveira 50.296.864-350.296.864-3 VigilanteVigilante
Michele Miranda dos SantosMichele Miranda dos Santos 33.919.898-933.919.898-9 VigilanteVigilante

José Tarcisio TavaresJosé Tarcisio Tavares 36.983.223-136.983.223-1 VigilanteVigilante
Marcelo Marinho DantasMarcelo Marinho Dantas 20.537.776-220.537.776-2 VigilanteVigilante

VigilanteVigilante
VigilanteVigilante

A empresa A empresa RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, CNPJ:RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, CNPJ:
10.604.862/0001-8710.604.862/0001-87,,iniciou as atividades de serviços de limpeza de prédio em ambiente escolariniciou as atividades de serviços de limpeza de prédio em ambiente escolar
no dia 17/06/2016, na Etec Prof. Aprígio Gonzaga, conforme contrato nº 050/2016 - Processo nºno dia 17/06/2016, na Etec Prof. Aprígio Gonzaga, conforme contrato nº 050/2016 - Processo nº
6984/15 Contrato assinado em 17/06/2016, com vigência de 6984/15 Contrato assinado em 17/06/2016, com vigência de 17/06/2017 a 16/09/2018, com17/06/2017 a 16/09/2018, com
aditamento até 17/12/2018 e prorrogado por mais 15 meses.aditamento até 17/12/2018 e prorrogado por mais 15 meses.
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Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Unidade Escolar:Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Unidade Escolar:

NOMENOME CARGO/FUNÇÃOCARGO/FUNÇÃO
Cristiane de OliveiraCristiane de Oliveira Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza

Irene SilvestreIrene Silvestre Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza
Nilza CelestinoNilza Celestino Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza

Amanda da Silva de OliveiraAmanda da Silva de Oliveira Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza

Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Extensão E.E. Cel. Ary Gomes:Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Extensão E.E. Cel. Ary Gomes:

NOMENOME CARGO/FUNÇÃOCARGO/FUNÇÃO
Maria José Messias da RochaMaria José Messias da Rocha Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza

Abaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Extensão E.E. Maria de CarvalhoAbaixo, as informações sobre os funcionários que atuam em nossa Extensão E.E. Maria de Carvalho
Senne:Senne:

NOMENOME CARGO/FUNÇÃOCARGO/FUNÇÃO
Eva carolina BraumEva carolina Braum Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza

A empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ: 09.445.502/0001-09,iniciou asA empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ: 09.445.502/0001-09,iniciou as
atividades de serviços de nutrição e alimentação no dia 23/10/2018, na Etec Prof. Aprígio Gonzaga,atividades de serviços de nutrição e alimentação no dia 23/10/2018, na Etec Prof. Aprígio Gonzaga,
conforme Cláusula 9ª, item VII do contrato nº 098/18 - Processo nº 796576/18,conforme Cláusula 9ª, item VII do contrato nº 098/18 - Processo nº 796576/18,com vigência decom vigência de
23.10.2018 a 14.12.2018.23.10.2018 a 14.12.2018.A empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, contratoA empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, contrato
228/18 - Processo n° 923539/18, continua realizando o serviçosde nutrição e alimentação na228/18 - Processo n° 923539/18, continua realizando o serviçosde nutrição e alimentação na
Unidade Escolar em 2019 de acordo com atualização da vigência.Unidade Escolar em 2019 de acordo com atualização da vigência.

NOMENOME CARGO/FUNÇÃOCARGO/FUNÇÃO
Lilian Inácio Andaluz DomingosLilian Inácio Andaluz Domingos Copeira(a) EscolarCopeira(a) Escolar

Aline isidoro da SilvaAline isidoro da Silva Copeira(a) EscolarCopeira(a) Escolar

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES (APM) ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES (APM) 
DescriçãoDescrição GESTÃO 2018 - 2019 A Associação de Pais eGESTÃO 2018 - 2019 A Associação de Pais e

Mestres é ma instituição auxiliar da Escola, criadaMestres é ma instituição auxiliar da Escola, criada
com a finalidade de colaborar no aprimoramentocom a finalidade de colaborar no aprimoramento
do processo educacional, na assistência a escola edo processo educacional, na assistência a escola e
na integração família-escola-comunidade. A APM éna integração família-escola-comunidade. A APM é
uma associação civil de natureza social euma associação civil de natureza social e
educativa, sem caráter político, racial ou religiosoeducativa, sem caráter político, racial ou religioso
e sem finalidades lucrativas. O objetivo da APM é:e sem finalidades lucrativas. O objetivo da APM é:
• Colaborar com a direção do estabelecimento• Colaborar com a direção do estabelecimento
para atingir os objetivos educacionais pretendidospara atingir os objetivos educacionais pretendidos
pela escola. • Representar as aspirações dapela escola. • Representar as aspirações da
comunidade e dos pais de alunos na escola. •comunidade e dos pais de alunos na escola. •
Favorecer o entrosamento entre pais eFavorecer o entrosamento entre pais e
professores possibilitando: a melhoria do ensino eprofessores possibilitando: a melhoria do ensino e
aproveitamento escolar de seus filhos; aaproveitamento escolar de seus filhos; a
programação de atividades culturais e de lazer. •programação de atividades culturais e de lazer. •
Contribuir para a conservação do patrimônio eContribuir para a conservação do patrimônio e
colaborar na assistência escolar. • Contribuir paracolaborar na assistência escolar. • Contribuir para
ampliar o conceito de escola para ser um centroampliar o conceito de escola para ser um centro
de atividades comunitárias. A APM é administradade atividades comunitárias. A APM é administrada
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pelos seguintes membros: Assembleia Geral -pelos seguintes membros: Assembleia Geral -
constituída pela totalidade dos associadosconstituída pela totalidade dos associados
convocada e presidida pelo Diretor da Escola. Temconvocada e presidida pelo Diretor da Escola. Tem
a obrigação de eleger o Conselho Deliberativo e oa obrigação de eleger o Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal Conselho Deliberativo - constituiConselho Fiscal Conselho Deliberativo - constitui
de no mínimo, 11(onze) membros, sendo o Diretorde no mínimo, 11(onze) membros, sendo o Diretor
da Escola o seu presidente nato e os demaisda Escola o seu presidente nato e os demais
componentes distribuídos na seguinte proporção:componentes distribuídos na seguinte proporção:
30% dos membros são professores; 40% dos30% dos membros são professores; 40% dos
membros são pais de alunos; 20% dos membrosmembros são pais de alunos; 20% dos membros
são alunos maiores de 18 anos; 10% dossão alunos maiores de 18 anos; 10% dos
membros são admitidos( ex- alunos, ex-membros são admitidos( ex- alunos, ex-
professores). Cabe ao Conselho Deliberativoprofessores). Cabe ao Conselho Deliberativo
eleger os membros da Diretoria Executiva eeleger os membros da Diretoria Executiva e
divulgar os nomes dos escolhidos a todos osdivulgar os nomes dos escolhidos a todos os
associados. Diretoria Executiva – constitui por:associados. Diretoria Executiva – constitui por:
Diretor Executivo, Vice-Diretor Executivo,Diretor Executivo, Vice-Diretor Executivo,
Secretário, Diretor Financeiro, Vice-DiretorSecretário, Diretor Financeiro, Vice-Diretor
Financeiro, Diretor Cultural, Diretor de Esportes,Financeiro, Diretor Cultural, Diretor de Esportes,
Diretor Social, Diretor de Patrimônio. ConselhoDiretor Social, Diretor de Patrimônio. Conselho
Fiscal - constitui de 3 (três elementos, sendo 2Fiscal - constitui de 3 (três elementos, sendo 2
(dois) pais de alunos e 1 (um) representante do(dois) pais de alunos e 1 (um) representante do
quadro administrativo ou docente da Escola. Obs:quadro administrativo ou docente da Escola. Obs:
a APM dever ser constituída anualmente e oa APM dever ser constituída anualmente e o
mandato dos conselheiros e dos Diretores serrammandato dos conselheiros e dos Diretores serram
de (um) ano, sendo permitida a recondução porde (um) ano, sendo permitida a recondução por
mais duas vezes. A APM é aberta a todos osmais duas vezes. A APM é aberta a todos os
membros da comunidade, pais e professores que,membros da comunidade, pais e professores que,
voluntariamente trabalham em prol da Escola.voluntariamente trabalham em prol da Escola.
Procure a direção da escola e manifeste a suaProcure a direção da escola e manifeste a sua
intenção de participar. Por tratar-se de pessoaintenção de participar. Por tratar-se de pessoa
jurídica de direito privado dever ser feita ajurídica de direito privado dever ser feita a
requisição da inscrição do estatuto da APM e darequisição da inscrição do estatuto da APM e da
ata de eleição de seus membros, junto ao Cartórioata de eleição de seus membros, junto ao Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Decreto n.ºde Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Decreto n.º
12.983, de 15/12/1978, estabelece o Estatuto das12.983, de 15/12/1978, estabelece o Estatuto das
Associações de Pais e Mestres; Alterado peloAssociações de Pais e Mestres; Alterado pelo
Decreto n.º 48.408/04; alterado pelo Decreto nºDecreto n.º 48.408/04; alterado pelo Decreto nº
50.756/06 ; LEI Nº 14.689, DE 04/01/2012 Institui50.756/06 ; LEI Nº 14.689, DE 04/01/2012 Institui
o Programa “Aprimoramento da Gestãoo Programa “Aprimoramento da Gestão
Participativa”, destinado a Associação de Pais eParticipativa”, destinado a Associação de Pais e
Mestres – APM’s das Escolas Estaduais, e deMestres – APM’s das Escolas Estaduais, e de
outras correlatas Resolução SE 21, de 10-2-2012outras correlatas Resolução SE 21, de 10-2-2012
Dispõe sobre a implementação do ProgramaDispõe sobre a implementação do Programa
“Aprimoramento da Gestão Participativa”,“Aprimoramento da Gestão Participativa”,
destinado a Associação de Pais e Mestres – APMs,destinado a Associação de Pais e Mestres – APMs,
é instituída pela Lei 14.689, de 4 da janeiro deé instituída pela Lei 14.689, de 4 da janeiro de
2012. CONSELHO DELIBERATIVO Presidente:2012. CONSELHO DELIBERATIVO Presidente:
Francisco Temoteo de Oliveira Membros: JoséFrancisco Temoteo de Oliveira Membros: José
Wilson Nobre - professor Marcel de Araujo BistafaWilson Nobre - professor Marcel de Araujo Bistafa
Larissa Caroline Belo Leite Bomfim Denise GalvezLarissa Caroline Belo Leite Bomfim Denise Galvez
Uilian Novas Cordeiro João Vagner Pereira da SilvaUilian Novas Cordeiro João Vagner Pereira da Silva
Gualberto Gomes da Silva Silvana AparecidaGualberto Gomes da Silva Silvana Aparecida
Borges Gonçalves Gisele de Oliveira Santos NahorBorges Gonçalves Gisele de Oliveira Santos Nahor
Roberto Cezar DIRETORIA EXECUTIVA DiretorRoberto Cezar DIRETORIA EXECUTIVA Diretor
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Executivo: José Wilson Nobre - professor Vice-Executivo: José Wilson Nobre - professor Vice-
Diretor Executivo: Marcel de Araujo Bistafa -Diretor Executivo: Marcel de Araujo Bistafa -
professor Secretaria Larissa Caroline Belo Leiteprofessor Secretaria Larissa Caroline Belo Leite
Bomfim - funcionria Diretor Financeiro DeniseBomfim - funcionria Diretor Financeiro Denise
Galvez- Mãe de aluno Vice-Diretor FinanceiroGalvez- Mãe de aluno Vice-Diretor Financeiro
Uilian Novas Cordeiro - Pai de aluno DiretorUilian Novas Cordeiro - Pai de aluno Diretor
Cultural, Esportivo e Social João Vagner Pereira daCultural, Esportivo e Social João Vagner Pereira da
Silva - professor Diretor de Patrimônio GualbertoSilva - professor Diretor de Patrimônio Gualberto
Gomes da Silva - professor CONSELHO FISCAL 1ºGomes da Silva - professor CONSELHO FISCAL 1º
Conselheiro: Silvana Aparecida Borges GonçalvesConselheiro: Silvana Aparecida Borges Gonçalves
- Professora 2º Conselheiro: Gisele de Oliveira- Professora 2º Conselheiro: Gisele de Oliveira
Santos - Mãe de aluno 3º Conselheiro: NahorSantos - Mãe de aluno 3º Conselheiro: Nahor
Roberto Cezar - Sócio honorário Vigência:Roberto Cezar - Sócio honorário Vigência:
02/10/2018 à 01/10/201902/10/2018 à 01/10/2019

DenominaçãoDenominação COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DECOMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES (CIPA)ACIDENTES (CIPA)

DescriçãoDescrição CIPA: Comissão: um grupo de pessoasCIPA: Comissão: um grupo de pessoas
trabalhando juntas, em equipe, para tratar de umtrabalhando juntas, em equipe, para tratar de um
determinado assunto; Interna: interna, mas podedeterminado assunto; Interna: interna, mas pode
atuar dentro e fora da empresa; Prevenção: Oatuar dentro e fora da empresa; Prevenção: O
objetivo principal da CIPA é preveni, ou seja, atuarobjetivo principal da CIPA é preveni, ou seja, atuar
para que o acidente não aconteça. Acidente:para que o acidente não aconteça. Acidente:
Acidente é qualquer acontecimento imprevistoAcidente é qualquer acontecimento imprevisto
que pode causar danos ou prejuízo. A CIPA temque pode causar danos ou prejuízo. A CIPA tem
como objetivo a prevenção de acidentescomo objetivo a prevenção de acidentes
decorrentes do trabalho, de modo a tornardecorrentes do trabalho, de modo a tornar
permanentemente o trabalho com a preservaçãopermanentemente o trabalho com a preservação
da vida do trabalhador. A CIPA da Etec Prof.da vida do trabalhador. A CIPA da Etec Prof.
Aprígio Gonzaga é composta por representantesAprígio Gonzaga é composta por representantes
do empregador e dos empregados, de acordo comdo empregador e dos empregados, de acordo com
o quadro I da NR 5-CIPA, da Portaria n° 3.214/78,o quadro I da NR 5-CIPA, da Portaria n° 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e Empregado. A CIPAdo Ministério do Trabalho e Empregado. A CIPA
desta instituição de ensino é formada por: 1 titulardesta instituição de ensino é formada por: 1 titular
e 1 suplente, representando o empregador e; 1e 1 suplente, representando o empregador e; 1
titular e 1 suplente, representando ostitular e 1 suplente, representando os
empregados. São eles: Professora Gislene Mariaempregados. São eles: Professora Gislene Maria
Pereira - Eleito Titular / Representante dosPereira - Eleito Titular / Representante dos
Empregados; Professor Marcelo dos Santos- EleitoEmpregados; Professor Marcelo dos Santos- Eleito
Titular / Representante dos Empregados;Titular / Representante dos Empregados;
Professor Angelo Dalmarco Junior - Eleito SuplenteProfessor Angelo Dalmarco Junior - Eleito Suplente
- Representante dos Empregados; Professor- Representante dos Empregados; Professor
Marcel de Araujo Bistafa - Eleito Suplente -Marcel de Araujo Bistafa - Eleito Suplente -
Representante dos empregados; Professor JoséRepresentante dos empregados; Professor José
Wilson Nobre - Designado Titular - RepresentanteWilson Nobre - Designado Titular - Representante
do empregador; Professor Gualberto Gomes dado empregador; Professor Gualberto Gomes da
Silva - Designado Titular - Representante doSilva - Designado Titular - Representante do
empregador; Professora Neide Gonçalves da Silvaempregador; Professora Neide Gonçalves da Silva
- Designado Suplente - Representante do- Designado Suplente - Representante do
empregador; Professor Luiz Fabiano de Meloempregador; Professor Luiz Fabiano de Melo
Araujo da Silva - Designado Suplente -Araujo da Silva - Designado Suplente -
Representante do Empregador. A comissãoRepresentante do Empregador. A comissão
eleitoral da CIPA Gestão 2018/2019 divulga oseleitoral da CIPA Gestão 2018/2019 divulga os
membros da Comissão Interna de Prevenção demembros da Comissão Interna de Prevenção de
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Acidentes do Trabalho - CIPA da ETEC ProfessorAcidentes do Trabalho - CIPA da ETEC Professor
Aprígio Gonzaga, eleitos e designados paraAprígio Gonzaga, eleitos e designados para
atender o regimento da forma atual e tomar posseatender o regimento da forma atual e tomar posse
no dia 09/10/2018. O mandato tem dura de umno dia 09/10/2018. O mandato tem dura de um
ano a contar da data da posse, encerrando emano a contar da data da posse, encerrando em
08/10/2019. O Presidente da CIPA titular que08/10/2019. O Presidente da CIPA titular que
representa o empregador e; o Vice-Presidente, orepresenta o empregador e; o Vice-Presidente, o
titular que representa os empregados. Tarefas datitular que representa os empregados. Tarefas da
CIPA; * Observar e relatar as condições de riscoCIPA; * Observar e relatar as condições de risco
nos locais de trabalho; * Solicitar medidas paranos locais de trabalho; * Solicitar medidas para
eliminar, diminuir ou minimizar os riscoseliminar, diminuir ou minimizar os riscos
existentes; * Discutir os incidentes ocorridos comexistentes; * Discutir os incidentes ocorridos com
a Direção da empresa e com os empregados, dea Direção da empresa e com os empregados, de
forma a promover uma conscientizaçãoforma a promover uma conscientização
preventiva; * Investigar e analisar todos ospreventiva; * Investigar e analisar todos os
incidentes e acidentes; * Solicitar e negociar comincidentes e acidentes; * Solicitar e negociar com
a empresa, medidas que previnam acidentes ea empresa, medidas que previnam acidentes e
incidentes; * Orientar os empregados quanto aincidentes; * Orientar os empregados quanto a
prevenção de acidentes; * Coordenar a SIPAT -prevenção de acidentes; * Coordenar a SIPAT -
Semana interna de Prevenção de Acidentes doSemana interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho. * Reunir-se periodicamente CronogramaTrabalho. * Reunir-se periodicamente Cronograma
de reuniões 1ª Reunião- 29/10/2018 2ª Reunião-de reuniões 1ª Reunião- 29/10/2018 2ª Reunião-
14/11/2018 3ª Reunião- 12/12/2018 4ª Reunião-14/11/2018 3ª Reunião- 12/12/2018 4ª Reunião-
13/02/2019 5ª Reunião- 27/02/2019 6ª Reunião-13/02/2019 5ª Reunião- 27/02/2019 6ª Reunião-
13/03/2019 7ª Reunião- 17/04/2019 8ª Reunião-13/03/2019 7ª Reunião- 17/04/2019 8ª Reunião-
15/05/2019 9ª Reunião- 12/06/2019 10ª Reunião-15/05/2019 9ª Reunião- 12/06/2019 10ª Reunião-
10/07/2019 11ª Reunião- 14/08/2019 12ª Reunião-10/07/2019 11ª Reunião- 14/08/2019 12ª Reunião-
11/09/2019 Vigência 09/10/201 à 08/10/201911/09/2019 Vigência 09/10/201 à 08/10/2019

DenominaçãoDenominação CONSELHO DE ESCOLACONSELHO DE ESCOLA
DescriçãoDescrição O Conselho Escolar é um órgão para a tomada deO Conselho Escolar é um órgão para a tomada de

decisões realizadas no interior de uma escola.decisões realizadas no interior de uma escola.
Este conselho é organizado pela representação deEste conselho é organizado pela representação de
todos os segmentos que compõe a comunidadetodos os segmentos que compõe a comunidade
escolar, como: alunos, professores, pais ouescolar, como: alunos, professores, pais ou
responsáveis, funcionáos, pedagogos, diretores eresponsáveis, funcionáos, pedagogos, diretores e
comunidade externa. Cada Conselho Escolar temcomunidade externa. Cada Conselho Escolar tem
suas realidades respaldadas através do seusuas realidades respaldadas através do seu
proprio Estatuto, que normatiza a quantidade deproprio Estatuto, que normatiza a quantidade de
membros, formas de convocação para as reuniõesmembros, formas de convocação para as reuniões
ordinárias e extraordinárias, como o realizado oordinárias e extraordinárias, como o realizado o
processo de renovação dos conselheiros, dentreprocesso de renovação dos conselheiros, dentre
outros assuntos que competem a essa instância.outros assuntos que competem a essa instância.
Neste sentido, cabe aos conselhos escolares: *Neste sentido, cabe aos conselhos escolares: *
deliberar sobre as normas internas e odeliberar sobre as normas internas e o
funcionamento da escola; * participar dafuncionamento da escola; * participar da
elaboração do Projeto Políco-Pedagógico; *elaboração do Projeto Políco-Pedagógico; *
analisar e aprovar o Calendário Escolar no inicioanalisar e aprovar o Calendário Escolar no inicio
de cada ano letivo; * analisar as questõesde cada ano letivo; * analisar as questões
encaminhadas pelos diversos segmentos daencaminhadas pelos diversos segmentos da
escola, propondo sugestões * acompanhar aescola, propondo sugestões * acompanhar a
execução dos processos pedagógicos,execução dos processos pedagógicos,
administrativas e financeiras da escola e; *administrativas e financeiras da escola e; *
mobilizar a comunidade escolar e local para amobilizar a comunidade escolar e local para a
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participação em atividades em prol da melhoriaparticipação em atividades em prol da melhoria
da qualidade da educação, como prevê ada qualidade da educação, como prevê a
legislação. O Conselho de Escola da nossa U.E.legislação. O Conselho de Escola da nossa U.E.
(2018/2019) está assim composto: Diretor,(2018/2019) está assim composto: Diretor,
presidente nato: Prof. Francisco Temoteo depresidente nato: Prof. Francisco Temoteo de
Oliveira; Representante das Diretorias de ServiçosOliveira; Representante das Diretorias de Serviços
e relações Institucionais: Maria de Lourdes Soarese relações Institucionais: Maria de Lourdes Soares
Abreu; Representante dos Professores: ProfessoraAbreu; Representante dos Professores: Professora
Silvana Aparecida Borges Gonçalves;Silvana Aparecida Borges Gonçalves;
Representante dos Servidores Técnicos eRepresentante dos Servidores Técnicos e
Administrativos: Ana Maria Gomes; RepresentanteAdministrativos: Ana Maria Gomes; Representante
dos Pais de Aluno: Rozana Mendes Tomaz dedos Pais de Aluno: Rozana Mendes Tomaz de
Jesus; Representante dos alunos: NathaliaJesus; Representante dos alunos: Nathalia
Cassandro Silveira Representante das instituiçõesCassandro Silveira Representante das instituições
auxiliares: Representante de Órgão de Classe:auxiliares: Representante de Órgão de Classe:
Prof. Marcelo Santos Representante dos EmpresasProf. Marcelo Santos Representante dos Empresas
os vinculado a um dos cursos: Gilmar Amaralos vinculado a um dos cursos: Gilmar Amaral
Ferreira (Cantina); Aluno egresso: Yvan PerossoFerreira (Cantina); Aluno egresso: Yvan Perosso
de Souza Representante de instituição de ensinode Souza Representante de instituição de ensino
vinculada a um dos cursos: Prof. Fábio Miranda;vinculada a um dos cursos: Prof. Fábio Miranda;
Representante de demais segmentos de interesseRepresentante de demais segmentos de interesse
da escola: Vigência 08/11/2018 à 07/11/2019da escola: Vigência 08/11/2018 à 07/11/2019

DenominaçãoDenominação Grêmio EtudantilGrêmio Etudantil
DescriçãoDescrição Grêmio Um espaço de debate, trabalho em grupoGrêmio Um espaço de debate, trabalho em grupo

e novas ideias, os Grêmios Estudantise novas ideias, os Grêmios Estudantis
proporcionam ao aluno a oportunidade deproporcionam ao aluno a oportunidade de
estimular outros estudantes a participar da vidaestimular outros estudantes a participar da vida
escolar e também da rotina da comunidade, porescolar e também da rotina da comunidade, por
meio de projetos nas áreas de comunicação,meio de projetos nas áreas de comunicação,
cultura, esporte, social e política. Composiçãocultura, esporte, social e política. Composição
Kamilla Baratti (2C) – Presidente. Isabela deKamilla Baratti (2C) – Presidente. Isabela de
França (1B) – Vice-presidente. Ingrid Santana (1G)França (1B) – Vice-presidente. Ingrid Santana (1G)
– 1ª tesoureira Isabela de França (1B) – 2ª– 1ª tesoureira Isabela de França (1B) – 2ª
tesoureira Israel Francisco (1G) – Sec. Geral.tesoureira Israel Francisco (1G) – Sec. Geral.
Felipe Figueiredo (1G) – Dir. Cultural, Saúde eFelipe Figueiredo (1G) – Dir. Cultural, Saúde e
Meio Ambiente Gabriel Teles Leite (2C) – AssessorMeio Ambiente Gabriel Teles Leite (2C) – Assessor
de publicidade Kaue da Silva Ribeiro (1A) - Diretorde publicidade Kaue da Silva Ribeiro (1A) - Diretor
de esportes Gestão outubro/2018 a outubro/2019.de esportes Gestão outubro/2018 a outubro/2019.

MissãoMissão

Servir com excelência, oferecer a sociedade um ensino público de qualidade, alicerçado na políticaServir com excelência, oferecer a sociedade um ensino público de qualidade, alicerçado na política
educacional adotado pelo CEETEPS, formandocidadãos com amplos conhecimentos humanísticos,educacional adotado pelo CEETEPS, formandocidadãos com amplos conhecimentos humanísticos,
científicos e tecnológicos promover a formação de pessoas autônomas, solidárias, sensíveis ecientíficos e tecnológicos promover a formação de pessoas autônomas, solidárias, sensíveis e
versáteis.versáteis.
VisãoVisão

Ser uma instituição educacional pública reconhecida pela qualidade da educaçãoSer uma instituição educacional pública reconhecida pela qualidade da educação
profissional,inserindono mercado de trabalho profissionais competentes que contribuam com asprofissional,inserindono mercado de trabalho profissionais competentes que contribuam com as
necessidades da sociedade.necessidades da sociedade.
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Características RegionaisCaracterísticas Regionais

A cidade de São Paulo é uma grande metrópole, onde se destacam as atividades industriais,A cidade de São Paulo é uma grande metrópole, onde se destacam as atividades industriais,
comerciais, de serviços, culturais e gastronômicas. E possui um grande parque industrial moderno,comerciais, de serviços, culturais e gastronômicas. E possui um grande parque industrial moderno,
absorvendo um grande contingente de profissionais de formação técnica. Sua população éabsorvendo um grande contingente de profissionais de formação técnica. Sua população é
constituída de aproximadamente 12 milhões de habitantes, concentrados principalmente nas zonasconstituída de aproximadamente 12 milhões de habitantes, concentrados principalmente nas zonas
leste e sul da cidade. A heterogeneidade caracteriza as condições sócio-econômicas da sualeste e sul da cidade. A heterogeneidade caracteriza as condições sócio-econômicas da sua
população.população.

A Etec Professor Aprígio Gonzaga está localizada na Avenida Doutor Orêncio Vidigal, 212, Penha,A Etec Professor Aprígio Gonzaga está localizada na Avenida Doutor Orêncio Vidigal, 212, Penha,
Zona Leste da Capital Paulista, da qual é administrada pelo Centro Paula Souza, uma autarquia doZona Leste da Capital Paulista, da qual é administrada pelo Centro Paula Souza, uma autarquia do
Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação. São no total 221escolas técnicas (Etecs) e 68faculdades de tecnologiaTecnologia e Inovação. São no total 221escolas técnicas (Etecs) e 68faculdades de tecnologia
(Fatecs) estaduais em 160 municípios paulistas.(Fatecs) estaduais em 160 municípios paulistas.

O bairro da Penha, além de ser um tradicional bairro na cidade de São Paulo, caracteriza-se por serO bairro da Penha, além de ser um tradicional bairro na cidade de São Paulo, caracteriza-se por ser
um importante centro comercial da região. Até os primeiros anos do século XX, quando a igreja daum importante centro comercial da região. Até os primeiros anos do século XX, quando a igreja da
Penha foi declarada "episcopal santuário" pelo bispo de São Paulo, Dom José de Camargo Barros, aPenha foi declarada "episcopal santuário" pelo bispo de São Paulo, Dom José de Camargo Barros, a
história do bairro, o primeiro da cidade depois da Freguesia da Sé, confunde-se com a devoçãohistória do bairro, o primeiro da cidade depois da Freguesia da Sé, confunde-se com a devoção
paulistana à Nossa Senhora da Penha de França, padroeira de São Paulo por aclamação popular, epaulistana à Nossa Senhora da Penha de França, padroeira de São Paulo por aclamação popular, e
com suas numerosas festas de oito de setembro.com suas numerosas festas de oito de setembro.

Oportunidades RegionaisOportunidades Regionais::

* Grande fluxo de pessoas, devido existência de empresas e pequenos comércios, bem como escolas* Grande fluxo de pessoas, devido existência de empresas e pequenos comércios, bem como escolas
e igrejas na região;e igrejas na região;

* Bairro com grande apelo cultural e artístico, contendo:Centro Cultural da Penha, a Biblioteca José* Bairro com grande apelo cultural e artístico, contendo:Centro Cultural da Penha, a Biblioteca José
Paulo Paes, o Museu da Penha, o Teatro Martins Pena, a igreja de Nossa Senhora da Penha e aPaulo Paes, o Museu da Penha, o Teatro Martins Pena, a igreja de Nossa Senhora da Penha e a
Capela do Rosário;Capela do Rosário;

* Proximidade com aEstação Penha do Metrô, e aos terminais de ônibus, facilitando também a* Proximidade com aEstação Penha do Metrô, e aos terminais de ônibus, facilitando também a
integração junto a CPTM, o que possibilita o aumento na demanda de candidatos, fazendo com que aintegração junto a CPTM, o que possibilita o aumento na demanda de candidatos, fazendo com que a
U.E. seja conhecida não somente no bairro onde está inserida, como também em bairros vizinhos eU.E. seja conhecida não somente no bairro onde está inserida, como também em bairros vizinhos e
até em cidades próximas (circunvizinhas), como é o caso da cidade de Guarulhos, Suzano, Poá eaté em cidades próximas (circunvizinhas), como é o caso da cidade de Guarulhos, Suzano, Poá e
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outros municípios.outros municípios.

AmeaçasAmeaças::

* Rio em frente a U.E. gera desconforto e problemas com relação a saúde (foco de mosquitos) e* Rio em frente a U.E. gera desconforto e problemas com relação a saúde (foco de mosquitos) e
segurança (falta de iluminação adequada).segurança (falta de iluminação adequada).

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTECARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

O corpo discente é constituido de forma variada, a sua localização contribui para que haja aO corpo discente é constituido de forma variada, a sua localização contribui para que haja a
heterogeineidade.heterogeineidade.

Por estar próxima à estação Penha do metrô e terminais de ônibus, a facilidade em relação aoPor estar próxima à estação Penha do metrô e terminais de ônibus, a facilidade em relação ao
transporte é muito grande.Os alunos são de diversas regiões de São Paulo, predominantemente datransporte é muito grande.Os alunos são de diversas regiões de São Paulo, predominantemente da
região leste do município e Grande São Paulo, como dos municípios vizinhos: Guarulhos, Suzano,região leste do município e Grande São Paulo, como dos municípios vizinhos: Guarulhos, Suzano,
Itaquaquecetuba e outros.Itaquaquecetuba e outros.

Contamos com um total de 1723alunos neste início de ano, conforme relatório extraído do SistemaContamos com um total de 1723alunos neste início de ano, conforme relatório extraído do Sistema
NSA em 18/03/2019, divididos em: 1145alunos na Sede e 654alunos em Classes Descentralizadas.NSA em 18/03/2019, divididos em: 1145alunos na Sede e 654alunos em Classes Descentralizadas.
Desse total, temos, numa divisão por gênero, o seguinte quadro:Desse total, temos, numa divisão por gênero, o seguinte quadro:

CURSANDO - 1º SEM/2019CURSANDO - 1º SEM/2019
CURSOSCURSOS MASCULINOMASCULINO FEMININOFEMININO
ETIMETIM 243243 297297
MODULAR - SEDEMODULAR - SEDE 280280 273273
MODULAR - EXTENSÕESMODULAR - EXTENSÕES 323323 306306

Como se pode observar nos gráficos abaixo, a renda familiar do corpo discente da Etec ProfessorComo se pode observar nos gráficos abaixo, a renda familiar do corpo discente da Etec Professor
Aprígio Gonzaga é composta em sua maioria, de uma renda entre 1_2 Salários Mínimos, tanto noAprígio Gonzaga é composta em sua maioria, de uma renda entre 1_2 Salários Mínimos, tanto no
Etim quanto nos cursos Modulares.Etim quanto nos cursos Modulares.
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Em conversa com alunos, percebemos que 60% de nossa clientela para os Cusos Integrados provémEm conversa com alunos, percebemos que 60% de nossa clientela para os Cusos Integrados provém
do ensino particular.do ensino particular.

Ainda, temos como clientes para os Cursos Técnicos Modulares,alunos de idades diversas, sendo emAinda, temos como clientes para os Cursos Técnicos Modulares,alunos de idades diversas, sendo em
sua maior totalidade, cerca de 50%, entre os 25_35 anos.sua maior totalidade, cerca de 50%, entre os 25_35 anos.

Estamos trabalhando em 2019somente com o ensino profissionalizante, onde 68,66% dos discentesEstamos trabalhando em 2019somente com o ensino profissionalizante, onde 68,66% dos discentes
estão cursando o ensino Técnico Regular e 31,34% o ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio.estão cursando o ensino Técnico Regular e 31,34% o ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio.
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente

Atos LegaisAtos Legais

Ato de Criação da Escola: Lei 2.663 de 21/01/54Ato de Criação da Escola: Lei 2.663 de 21/01/54

Integração ao CEETEPS: Decreto Estadual nº 37.735 de 27/10/93 publicado no DOE em 28/10/93Integração ao CEETEPS: Decreto Estadual nº 37.735 de 27/10/93 publicado no DOE em 28/10/93

DOCUMENTOS LEGAIS DE APROVAÇÃO DOS CURSOSDOCUMENTOS LEGAIS DE APROVAÇÃO DOS CURSOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO DIURNO)(PERÍODO DIURNO)

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEMTÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 758, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 758, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.

TÉCNICO EM ELETRONICATÉCNICO EM ELETRONICA
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Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial de
25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 37.25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 37.

TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO DIURNO)(PERÍODO DIURNO)

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 728, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 728, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial de
25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 37-38.25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 37-38.

TÉCNICO EM INFORMÁTICATÉCNICO EM INFORMÁTICA

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM LOGÍSTICATÉCNICO EM LOGÍSTICA

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO DIURNO)(PERÍODO DIURNO)

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 844, de 15-2-2016, republicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 844, de 15-2-2016, republicada no Diário Oficial de
2-3-2016 – Poder Executivo – Seção I – página 49.2-3-2016 – Poder Executivo – Seção I – página 49.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICATÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEBNº,Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEBNº,
DE 20-3-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004. Plano deDE 20-3-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004. Plano de
Curso aprovado pela Portaria Cetec - 727, de 10-9-2015, republicado no Diário Oficial de 25-9-2015 -Curso aprovado pela Portaria Cetec - 727, de 10-9-2015, republicado no Diário Oficial de 25-9-2015 -
Poder Executivo - Secão I - página 37.Poder Executivo - Secão I - página 37.

TÉCNICO EM SECRETARIADOTÉCNICO EM SECRETARIADO

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
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11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM SECRETARIADO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM SECRETARIADO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO DIURNO)(PERÍODO DIURNO)

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 756, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 756, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO DIURNO)(PERÍODO DIURNO)

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 757, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 757, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6,Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6,
20-9-2012; Resoluçãi SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, 23-7-2004, alterado pelo20-9-2012; Resoluçãi SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, 23-7-2004, alterado pelo
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial de
6-3-2018 - Poder Executivo - Seção I - página77.6-3-2018 - Poder Executivo - Seção I - página77.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Disponibilizar através das parceriasDisponibilizar através das parcerias

simulados para o vestibular, estágios parasimulados para o vestibular, estágios para
os nossos alunos e atendimento psicológico.os nossos alunos e atendimento psicológico.
Duração : 3 anosDuração : 3 anos

ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018 (SimuladoMeta cumprida para o ano de 2018 (Simulado
interno e parceria com Universitário) + Vagas deinterno e parceria com Universitário) + Vagas de
estágio em murais e e-mails (NUBE e CIEE) +estágio em murais e e-mails (NUBE e CIEE) +
Apoio psicológico via CAPS.Apoio psicológico via CAPS.

DescriçãoDescrição

Elaborar pelo menos uma avaliação por semestreElaborar pelo menos uma avaliação por semestre
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para as 3ª séries do ETIMs, visando o preparopara as 3ª séries do ETIMs, visando o preparo
para os vestibulares/ENEM. para os vestibulares/ENEM. 

Manter parcerias para viabilizar estágios para osManter parcerias para viabilizar estágios para os
nossos alunos com a NUBE, CIEE, e diretamentenossos alunos com a NUBE, CIEE, e diretamente
com as empresas que necessitam de mão-de-obracom as empresas que necessitam de mão-de-obra
dos alunos formados pelos nossos cursos.dos alunos formados pelos nossos cursos.

 Manter parcerias com centros universitários para Manter parcerias com centros universitários para
acompanhar os discentes que precisam de apoioacompanhar os discentes que precisam de apoio
psicológico.psicológico.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Reduzir as progressões parciais.Duração : 4Reduzir as progressões parciais.Duração : 4
anosanos

ResultadoResultado Meta cumprida, com redução de 39% naMeta cumprida, com redução de 39% na
quantidade de PP's globais (toda U.E.) e, 66% doquantidade de PP's globais (toda U.E.) e, 66% do
ETIM em Eletrônica.ETIM em Eletrônica.

DescriçãoDescrição Trabalhar com mais afinco na recuperaçãoTrabalhar com mais afinco na recuperação
contínua, diminuindo assim as progressõescontínua, diminuindo assim as progressões
parciais ,desta maneira proporcionar aos alunosparciais ,desta maneira proporcionar aos alunos
maior desenvolvimento na construção domaior desenvolvimento na construção do
conhecimento.conhecimento.

Situação AtualSituação Atual

  

Etec Professor Aprígio Gonzaga - SedeEtec Professor Aprígio Gonzaga - Sede

 Sede Ary Gomes Sede Ary Gomes

  
Céu Quinta do SolCéu Quinta do Sol

  

Meta Meta 

Reduzir em 10% as progressões parciais de umReduzir em 10% as progressões parciais de um
modo geral ------período 2 anosmodo geral ------período 2 anos
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Reduzir em 20% as progressões parciais no cursoReduzir em 20% as progressões parciais no curso
Técnico em Eletrônica integrado ao MédioTécnico em Eletrônica integrado ao Médio
-----período 2 anos-----período 2 anos

  

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Reduzir a evasão em 50%Reduzir a evasão em 50%
ResultadoResultado Meta parcialmente cumprida. Curso Eletrônica emMeta parcialmente cumprida. Curso Eletrônica em

bloqueio e nova observação para Cursobloqueio e nova observação para Curso
Administração (2º mod - not), com redução deAdministração (2º mod - not), com redução de
19% da evasão anteriormente apresentada.19% da evasão anteriormente apresentada.

DescriçãoDescrição Reduzir a evasão em 50% até 2019, sendo 25%,Reduzir a evasão em 50% até 2019, sendo 25%,
25%,  sequencialmente.25%,  sequencialmente.

  

Curso identificado através do indicador BDCETECCurso identificado através do indicador BDCETEC
que :que :

  

O 2º módulo do curso Técnico em Eletrônica temO 2º módulo do curso Técnico em Eletrônica tem
perdas de 24% , sendo então o  principal curso aperdas de 24% , sendo então o  principal curso a
ser observado com o intuito de criar ações para aser observado com o intuito de criar ações para a
redução de evasão.redução de evasão.

  

  

  

  

  

                            62 / 91                            62 / 91



 

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Troca de quadro negro por quadro brancoTroca de quadro negro por quadro branco
ResultadoResultado As trocas já foram realizadas em todas as salas deAs trocas já foram realizadas em todas as salas de

aula. Os quadros negros antigos disponibilizados àaula. Os quadros negros antigos disponibilizados à
comunidade interna como murais e quadros decomunidade interna como murais e quadros de
avisos.avisos.

DescriçãoDescrição Trocar os quadros brancos pelos quadros negrosTrocar os quadros brancos pelos quadros negros
até 2021 , promover desta forma melhorias naaté 2021 , promover desta forma melhorias na
unidade escolar e proporcionar bem estar aosunidade escolar e proporcionar bem estar aos
professores.professores.

  

  

  

  

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Oferecer reforço de quatro componentesOferecer reforço de quatro componentes
curriculares da base nacional comumcurriculares da base nacional comum

ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018 (Biologia,Meta cumprida para o ano de 2018 (Biologia,
LPLCP, Artes e Matemática).LPLCP, Artes e Matemática).

DescriçãoDescrição 1- Promover grupos de estudo de quatro1- Promover grupos de estudo de quatro
componentes curriculares realizadoscomponentes curriculares realizados
quinzenalmente;quinzenalmente;

JustificativaJustificativa

MetaMeta Promover quatro ações para contribuir noPromover quatro ações para contribuir no
clima organizacionalclima organizacional

ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018 (palestras,Meta cumprida para o ano de 2018 (palestras,
dinâmicas, feedbacks e confraternização).dinâmicas, feedbacks e confraternização).

DescriçãoDescrição Promover quatro ações para identificar problemasPromover quatro ações para identificar problemas
de conflitos e desmotivação por parte dosde conflitos e desmotivação por parte dos
docentes e discentesdocentes e discentes

  

DinâmicasDinâmicas

QuestionáriosQuestionários
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Avaliação com a técnica de PsicodramatizaçãoAvaliação com a técnica de Psicodramatização

Feedback Feedback 

  

  

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Utilizar pneus e adubo orgânicoUtilizar pneus e adubo orgânico
ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018 (parceriaMeta cumprida para o ano de 2018 (parceria

docentes, projeto 5S, orientação educacional edocentes, projeto 5S, orientação educacional e
Grêmio Estudantil).Grêmio Estudantil).

DescriçãoDescrição Incentivar e conscientizar a comunidadeIncentivar e conscientizar a comunidade
acadêmica sobre o desenvolvimento sustentávelacadêmica sobre o desenvolvimento sustentável

Promover a reutilização de pneus e produção dePromover a reutilização de pneus e produção de
adubo orgânico.adubo orgânico.

Realizar trabalhos com pneus e adubo orgânicoRealizar trabalhos com pneus e adubo orgânico

JustificativaJustificativa

MetaMeta Motivar os docentes em sua área de atuaçãoMotivar os docentes em sua área de atuação
ResultadoResultado Meta parcialmente cumprida. Estimulamos osMeta parcialmente cumprida. Estimulamos os

docentes através de capacitações, conversas edocentes através de capacitações, conversas e
confraternizações.confraternizações.

DescriçãoDescrição promover duas ações por mês para motivar ospromover duas ações por mês para motivar os
professores em sua área de atuaçãoprofessores em sua área de atuação

JustificativaJustificativa

MetaMeta Integrar as atividades do CEU Quinta do SolIntegrar as atividades do CEU Quinta do Sol
e Extensão Etec Professor Aprígio Gonzagae Extensão Etec Professor Aprígio Gonzaga

ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018.Meta cumprida para o ano de 2018.
DescriçãoDescrição Participar de 2 reuniões com a Gestão do CEUParticipar de 2 reuniões com a Gestão do CEU

Participar de 3 eventos promovidos pelo CEUParticipar de 3 eventos promovidos pelo CEU

Realizar 1 evento e convidar o CEURealizar 1 evento e convidar o CEU

JustificativaJustificativa

MetaMeta Ações para promover a organização eAções para promover a organização e
limpeza da escolalimpeza da escola

ResultadoResultado Meta cumprida para o ano de 2018 (parceria entreMeta cumprida para o ano de 2018 (parceria entre
Grêmio Estudantil, Orientação Educacional eGrêmio Estudantil, Orientação Educacional e
Projeto 5S).Projeto 5S).
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DescriçãoDescrição Conscientizar a comunidade escolar com banners,Conscientizar a comunidade escolar com banners,
folhetos, site. Promover cinco ações para motivarfolhetos, site. Promover cinco ações para motivar
a comunidade sobre organização e limpeza doa comunidade sobre organização e limpeza do
pátiopátio

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação SARESP 2016-2018SARESP 2016-2018
AnáliseAnálise
  Área: Nível de satisfação quanto ao clima escolarÁrea: Nível de satisfação quanto ao clima escolar

39 -39 -
VocêVocê
gostgost
a de a de 
frequfrequ
entarentar
sua esua e
scolascola
??
A -A -
sim,sim,
B -B -
nãonão

27% Não está satisfeito com o clima organizacional27% Não está satisfeito com o clima organizacional

Os seus professores utilizam atitudes demasiadamenteOs seus professores utilizam atitudes demasiadamente
autoritárias durante as aulas? 49% acham que sim, algunsautoritárias durante as aulas? 49% acham que sim, alguns
docentesdocentes

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Pontos Fortes InternosPontos Fortes Internos
DescriçãoDescrição
2) Mediação dos conflitos eficiente; 3) Regras de convivência2) Mediação dos conflitos eficiente; 3) Regras de convivência
acessível à todos; 4) A maioria dos professores utilizam recursosacessível à todos; 4) A maioria dos professores utilizam recursos
audiovisuais; 5) Professores qualificados; 6) Alunos gostam deaudiovisuais; 5) Professores qualificados; 6) Alunos gostam de
frequentar a escola 7) Bom relacionamento entre professores efrequentar a escola 7) Bom relacionamento entre professores e
alunos; 8) Aprendizagem baseada em projetos. Dados obtidosalunos; 8) Aprendizagem baseada em projetos. Dados obtidos
com base no Websai 2018 2) Conflitos resolvidos com base nocom base no Websai 2018 2) Conflitos resolvidos com base no
diálogo. Sim 88,87% Não 11,12% 3) Ciência da regras dediálogo. Sim 88,87% Não 11,12% 3) Ciência da regras de
convivência. Sim 91,1% Não 8,9% 4) Equipamentos dosconvivência. Sim 91,1% Não 8,9% 4) Equipamentos dos
laboratórios são adequados ao desenvolvimento do curso. Simlaboratórios são adequados ao desenvolvimento do curso. Sim
76,51% Não 23,49% 5) Professores oferecem a mesma atenção76,51% Não 23,49% 5) Professores oferecem a mesma atenção
para todos os alunos. Sim 97,03% Não 2,97% 6) Professorespara todos os alunos. Sim 97,03% Não 2,97% 6) Professores
qualificados. Sim 100% Atendendo o requisitos do C.P.S. 7) Vocêqualificados. Sim 100% Atendendo o requisitos do C.P.S. 7) Você
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gosta de frequentar a escola. Sim 73,18% Não 26,82% 8) Relaçãogosta de frequentar a escola. Sim 73,18% Não 26,82% 8) Relação
de respeito entre professores x Aluno x Funcionários da escola.de respeito entre professores x Aluno x Funcionários da escola.
Sim 96,54% Não 3,46% 9) Desenvolvem projetos que envolvamSim 96,54% Não 3,46% 9) Desenvolvem projetos que envolvam
vários componentes curriculares. Sim 82,2% Não 17,8%vários componentes curriculares. Sim 82,2% Não 17,8%

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Pontos Fracos InternosPontos Fracos Internos
DescriçãoDescrição
• Evasão; • Situações de Bullying; • Absenteísmo docente; •• Evasão; • Situações de Bullying; • Absenteísmo docente; •
Pouca divulgação dos cursos oferecidos nas extensões para aPouca divulgação dos cursos oferecidos nas extensões para a
comunidade local. • A escola oferece poucas atividades fora docomunidade local. • A escola oferece poucas atividades fora do
horário de aula para os alunos com dificuldades;horário de aula para os alunos com dificuldades;

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Pontos Positivos ExternoPontos Positivos Externo
DescriçãoDescrição
* Desenvolvimento social na região * Localização da U.E.* Desenvolvimento social na região * Localização da U.E.
privilegiada, em relação as proximidades de estações de metrô eprivilegiada, em relação as proximidades de estações de metrô e
terminais rodoviários;terminais rodoviários;

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Pontos Negativos ExternosPontos Negativos Externos
DescriçãoDescrição
- Comunidade externa pouco presente, - Oportunidades de- Comunidade externa pouco presente, - Oportunidades de
Parcerias com comercio local, - Iluminação externa, - manutençãoParcerias com comercio local, - Iluminação externa, - manutenção
do Córrego - Insegurança pública. - Concorrentes.do Córrego - Insegurança pública. - Concorrentes.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Melhorar o processo de recuperaçãoMelhorar o processo de recuperação

contínuacontínua
DescriçãoDescrição
A U.E. acredita que a recuperação contínua é um grande aliado naA U.E. acredita que a recuperação contínua é um grande aliado na
busca pela redução das progressões parciais. Através dobusca pela redução das progressões parciais. Através do
acompanhamento contínuo do discente, durante o ano letivo, eacompanhamento contínuo do discente, durante o ano letivo, e
utilizando-se de instrumentos diversificados, os docentes podemutilizando-se de instrumentos diversificados, os docentes podem
desenvolver no aluno o processo ensino aprendizado, garantindodesenvolver no aluno o processo ensino aprendizado, garantindo
o desenvolvimento das habilidades e competências, deixando aso desenvolvimento das habilidades e competências, deixando as
Progressões Parciais somente para casos específicos, onde osProgressões Parciais somente para casos específicos, onde os
discentes ainda necessitarem de reforços e não conseguiramdiscentes ainda necessitarem de reforços e não conseguiram
desenvolver o conteúdo programático.desenvolver o conteúdo programático.

DenominaçãoDenominação Melhorar o clima organizacional, gerandoMelhorar o clima organizacional, gerando
motivação e melhor desempenho de todamotivação e melhor desempenho de toda
equipe de colaboradorequipe de colaborador

DescriçãoDescrição
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Principalmente para reduzir a ausência dos docentes,Principalmente para reduzir a ausência dos docentes,
ocasionando a desmotivação dos alunos. Redução da rotatividadeocasionando a desmotivação dos alunos. Redução da rotatividade
dos funcionários, resultando no atraso para entrega das tarefasdos funcionários, resultando no atraso para entrega das tarefas
ao CPS.ao CPS.

DenominaçãoDenominação Organização e Higiene EscolarOrganização e Higiene Escolar
DescriçãoDescrição
Desenvolver em toda a comunidade o cuidado com o ambiente éDesenvolver em toda a comunidade o cuidado com o ambiente é
de extrema importância dentro da Unidade Escolar. A organizaçãode extrema importância dentro da Unidade Escolar. A organização
e higiene faz parte do contexto educacional, possibilitando oe higiene faz parte do contexto educacional, possibilitando o
desenvolvimento de ética e cidadania.desenvolvimento de ética e cidadania.

DenominaçãoDenominação Redução da EvasãoRedução da Evasão
DescriçãoDescrição
A evasão é hoje o grande "fantasma" que assombra as UnidadesA evasão é hoje o grande "fantasma" que assombra as Unidades
Escolares. Atualmente percebemos junto aos discentes umEscolares. Atualmente percebemos junto aos discentes um
grande desinteresse com relação a sua formação futura. Aliado agrande desinteresse com relação a sua formação futura. Aliado a
isso temos um cenário de desemprego, que dificulta aisso temos um cenário de desemprego, que dificulta a
manutenção do aluno dentro da Unidade Escolar.manutenção do aluno dentro da Unidade Escolar.

DenominaçãoDenominação Sistematizar os processos de diagnóstico eSistematizar os processos de diagnóstico e
acompanhamento das lacunas deacompanhamento das lacunas de
aprendizagensaprendizagens

DescriçãoDescrição
Padronizar as avaliações diagnósticas e acompanhar os reaPadronizar as avaliações diagnósticas e acompanhar os rea
sultados bem como as possíveis intervençõessultados bem como as possíveis intervenções

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

Conduzir as práticas da unidade escolar para uma gestão democrática e participativa, envolvendoConduzir as práticas da unidade escolar para uma gestão democrática e participativa, envolvendo
toda a comunidade escolar e promovendo o nome da Etec Professor Aprigio Gonzaga.toda a comunidade escolar e promovendo o nome da Etec Professor Aprigio Gonzaga.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

Reduzir a evasão em turmas com mais de 15% de perda;Reduzir a evasão em turmas com mais de 15% de perda;
Promover projetos durante o ano letivo para preparar os alunos para os Vestibulares e oPromover projetos durante o ano letivo para preparar os alunos para os Vestibulares e o
Enem;Enem;
Melhorar o clima organizacional da U.E.;Melhorar o clima organizacional da U.E.;
Possibilitar a realização de estágios nas áreas cursadas;Possibilitar a realização de estágios nas áreas cursadas;
Conscientizar os adolescentes sobre temas variados: Uso de Substâncias Tóxicas, TrânsitoConscientizar os adolescentes sobre temas variados: Uso de Substâncias Tóxicas, Trânsito
Seguro, DST's, Gravidez na Adolescência, Bullying;Seguro, DST's, Gravidez na Adolescência, Bullying;
Melhorar a realização e diversificar os instrumentos da recuperação contínua;Melhorar a realização e diversificar os instrumentos da recuperação contínua;
Conscientizar a comunidade escolar sobre os cuidados com o patrimônio;Conscientizar a comunidade escolar sobre os cuidados com o patrimônio;
Melhorar divulgação dos cursos a fim de aumentar a demanda;Melhorar divulgação dos cursos a fim de aumentar a demanda;
Manter e/ou melhorar a organização e higiene do espaço escolar;Manter e/ou melhorar a organização e higiene do espaço escolar;
Sistematizar o processo de diagnóstico e acompanhamento das lacunas de aprendizagens.Sistematizar o processo de diagnóstico e acompanhamento das lacunas de aprendizagens.
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MetaMeta
DenominaçãoDenominação Realização de 4 palestras sobre temasRealização de 4 palestras sobre temas

transversais, na Etec Prof Aprígio Gonzaga,transversais, na Etec Prof Aprígio Gonzaga,
até 2021. (durante 2 anos - 2019-2021)até 2021. (durante 2 anos - 2019-2021)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Sabemos ser a adolescência uma difícil fase, com buscas eSabemos ser a adolescência uma difícil fase, com buscas e
experimentos que, muitas vezes, os levam a perder o foco doexperimentos que, muitas vezes, os levam a perder o foco do
futuro profissional. Neste sentido, temas como: Bullying, Uso defuturo profissional. Neste sentido, temas como: Bullying, Uso de
Substâncias Tóxicas, DST's - Doenças SexualmenteSubstâncias Tóxicas, DST's - Doenças Sexualmente
Transmissíveis, Trânsito Seguro e Gravidez na Adolescência -Transmissíveis, Trânsito Seguro e Gravidez na Adolescência -
dentre outros, são de extrema importância, gerandodentre outros, são de extrema importância, gerando
conhecimento e propiciando a tomada de decisões. A U.E.conhecimento e propiciando a tomada de decisões. A U.E.
pretende realizar ao menos duas intervenções por ano.pretende realizar ao menos duas intervenções por ano.
Realização de 4 palestras sobre temas transversais, na Etec ProfRealização de 4 palestras sobre temas transversais, na Etec Prof
Aprígio Gonzaga, até 2021, sendo: 2 em 2019 2 em 2020Aprígio Gonzaga, até 2021, sendo: 2 em 2019 2 em 2020
acabando no inicio de 2021acabando no inicio de 2021

DenominaçãoDenominação Aumentar a busca por parcerias em 6 atéAumentar a busca por parcerias em 6 até
2021, na Etec Prof Aprígio Gonzaga (durante2021, na Etec Prof Aprígio Gonzaga (durante
3 anos - 2019-2021)3 anos - 2019-2021)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Disponibilizar ao menos dois simulados voltados para osDisponibilizar ao menos dois simulados voltados para os
vestibulares aos alunos dos ETIM's (em a cada semestre); Atuarvestibulares aos alunos dos ETIM's (em a cada semestre); Atuar
em parcerias com empresas captadoras de estágios (NUBE, CIEE),em parcerias com empresas captadoras de estágios (NUBE, CIEE),
gerando possibilidade de estágio aos alunos dos cursosgerando possibilidade de estágio aos alunos dos cursos
modulares; Aumentar a busca por parcerias em 6 até 2021, namodulares; Aumentar a busca por parcerias em 6 até 2021, na
Etec Prof Aprígio Gonzaga, sendo: 2 em 2019 2 em 2020 2 emEtec Prof Aprígio Gonzaga, sendo: 2 em 2019 2 em 2020 2 em
20212021

DenominaçãoDenominação Melhorar os registros de recuperaçãoMelhorar os registros de recuperação
contínua nos diários de classe, em 50%, atécontínua nos diários de classe, em 50%, até
2022. (durante 4 anos 2019-2022)2022. (durante 4 anos 2019-2022)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Os registros nos diários do NSA não encontram-se alinhados emOs registros nos diários do NSA não encontram-se alinhados em
sua totalidade, sendo que de acordo com alinhamentos realizadossua totalidade, sendo que de acordo com alinhamentos realizados
pela escola e pelos coordenadores, verificamos que 60% (382pela escola e pelos coordenadores, verificamos que 60% (382
diários) dos registros estão com informações de recuperaçãodiários) dos registros estão com informações de recuperação
contínua, e desta forma é necessário um trabalho minucioso paracontínua, e desta forma é necessário um trabalho minucioso para
que possamos melhor em 50% até 2022 esses dados, sendo:que possamos melhor em 50% até 2022 esses dados, sendo:
12,05% em 2019 48 diários a mais melhorados, sendo um total de12,05% em 2019 48 diários a mais melhorados, sendo um total de
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430 diários com devidos registros de recuperação contínua430 diários com devidos registros de recuperação contínua
12,05% em 2020 48 diários a mais melhorados, sendo um total de12,05% em 2020 48 diários a mais melhorados, sendo um total de
478 diários com devidos registros de recuperação contínua478 diários com devidos registros de recuperação contínua
12,05% em 2021 48 diários a mais melhorados, sendo um total de12,05% em 2021 48 diários a mais melhorados, sendo um total de
526 diários com devidos registros de recuperação contínua526 diários com devidos registros de recuperação contínua
12,05% em 2022 48 diários a mais melhorados, sendo um total de12,05% em 2022 48 diários a mais melhorados, sendo um total de
574 diários com devidos registros de recuperação contínua574 diários com devidos registros de recuperação contínua

DenominaçãoDenominação Reduzir em 50% dos índices de perda dasReduzir em 50% dos índices de perda das
turmas de 1ªs séries dos ETIMs emturmas de 1ªs séries dos ETIMs em
Eletrônica, Secretariado e Segurança doEletrônica, Secretariado e Segurança do
Trabalho, e nos modulares noturnos dos 2ºsTrabalho, e nos modulares noturnos dos 2ºs
módulos dos Cursos Técnicos emmódulos dos Cursos Técnicos em
Eletromecânica e Segurança do Trabalho,Eletromecânica e Segurança do Trabalho,
durante, durante os 1º e 2º Semestres dodurante, durante os 1º e 2º Semestres do
ano letivo de 2019. (durante 1 ano - 2019)ano letivo de 2019. (durante 1 ano - 2019)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
reduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs séries dosreduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs séries dos
ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nosETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nos
modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos emmodulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Eletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, durante os 1ºEletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, durante os 1º
e 2º Semestres do ano letivo de 2019e 2º Semestres do ano letivo de 2019

DenominaçãoDenominação Sistematizar a detecção e acompanhamentoSistematizar a detecção e acompanhamento
das lacunas de aprendizagens das turmasdas lacunas de aprendizagens das turmas
ingressantes em 100% até 2023, na Etecingressantes em 100% até 2023, na Etec
Prof Aprígio GonzagaProf Aprígio Gonzaga

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Sistematizar a detecção e acompanhamento das lacunas deSistematizar a detecção e acompanhamento das lacunas de
aprendizagens das turmas ingressantes em 100% até 2023, naaprendizagens das turmas ingressantes em 100% até 2023, na
Etec Prof Aprígio Gonzaga 1- Consultar os docentes sobreEtec Prof Aprígio Gonzaga 1- Consultar os docentes sobre
atividades pertinentes à esta etapa de detecção de lacunas deatividades pertinentes à esta etapa de detecção de lacunas de
aprendizagens; 2- Propor protótipo para aplicação aos docentesaprendizagens; 2- Propor protótipo para aplicação aos docentes
com possibilidade de ponderação; 3- Capacitar os docentes ecom possibilidade de ponderação; 3- Capacitar os docentes e
coordenadores de curso a cerca da exequibilidade desta proposta;coordenadores de curso a cerca da exequibilidade desta proposta;
4- Aplicar atividades e ponderar resultados acompanhando4- Aplicar atividades e ponderar resultados acompanhando
processos e resultados; 5- Verificar situações que necessitam deprocessos e resultados; 5- Verificar situações que necessitam de
orientações e/ou intervenções e em conjunto com a Orientaçãoorientações e/ou intervenções e em conjunto com a Orientação
Educacional promover ações que possibilitem a melhoria desteEducacional promover ações que possibilitem a melhoria deste
processo; 6- Promover grupos de estudo de três componentesprocesso; 6- Promover grupos de estudo de três componentes
curriculares da BNC, realizados quinzenalmente, nos quaiscurriculares da BNC, realizados quinzenalmente, nos quais
poderiam ser mediados ou não por professores da U.E; bem comopoderiam ser mediados ou não por professores da U.E; bem como
integrar o Grêmio Estudantil da U.E, para que auxiliem nointegrar o Grêmio Estudantil da U.E, para que auxiliem no
acompanhamento das atividades do ponto de vista organização eacompanhamento das atividades do ponto de vista organização e
otimização.otimização.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 15% a satisfação do alunoAumentar em 15% a satisfação do aluno
para frequentar a escola, diante resultadospara frequentar a escola, diante resultados
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do WebSai 2018, até 2020. (durante 3 anos -do WebSai 2018, até 2020. (durante 3 anos -
2019-2021)2019-2021)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Promover ações no intuito de melhorar o clima organizacional,Promover ações no intuito de melhorar o clima organizacional,
gerando motivação e melhor desempenho de toda equipe degerando motivação e melhor desempenho de toda equipe de
colaboradores. Área: Nível de satisfação quanto ao clima escolarcolaboradores. Área: Nível de satisfação quanto ao clima escolar
39 - Você gosta de frequentar sua escola?  A - sim, B - não - 27%39 - Você gosta de frequentar sua escola?  A - sim, B - não - 27%
Não está satisfeito com o clima organizacional Aumentar em 20%Não está satisfeito com o clima organizacional Aumentar em 20%
a satisfação do aluno para frequentar a escola, diante resultadosa satisfação do aluno para frequentar a escola, diante resultados
do WebSai 2018, até 2020. (durante 3 anos - 2019-2021), sendo:do WebSai 2018, até 2020. (durante 3 anos - 2019-2021), sendo:
2019: mapear por meio de pesquisas internas motivos gerados da2019: mapear por meio de pesquisas internas motivos gerados da
insatisfação e traçar planos de melhorias; 2020: Aumento de 7,5%insatisfação e traçar planos de melhorias; 2020: Aumento de 7,5%
Conscientizar o alunado a cerca da importância do WebSai eConscientizar o alunado a cerca da importância do WebSai e
comparar resultados, dando continuidade nas açõescomparar resultados, dando continuidade nas ações
anteriormente adotadas; 2021: Aumento de 7,5% por meio deanteriormente adotadas; 2021: Aumento de 7,5% por meio de
ações voltadas para melhoria do clima escolar Os seusações voltadas para melhoria do clima escolar Os seus
professores utilizam atitudes demasiadamente autoritáriasprofessores utilizam atitudes demasiadamente autoritárias
durante as aulas? 49% acham que sim, alguns docentesdurante as aulas? 49% acham que sim, alguns docentes

DenominaçãoDenominação Conscientizar 100% do corpo discente sobreConscientizar 100% do corpo discente sobre
a preservação do Patrimônio Público,a preservação do Patrimônio Público,
durante o ano de 2019, na Etec Prof Aprígiodurante o ano de 2019, na Etec Prof Aprígio
Gonzaga. (durante 1 ano - 2019)Gonzaga. (durante 1 ano - 2019)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Atuar dentro da U.E. a conscientização de toda a comunidade comAtuar dentro da U.E. a conscientização de toda a comunidade com
relação aos cuidados com o patrimônio público. Para tal o Grêmiorelação aos cuidados com o patrimônio público. Para tal o Grêmio
Estudantil, em conjunto com as coordenações de curso eEstudantil, em conjunto com as coordenações de curso e
orientação educacional desenvolverão ações, ao longo dos anos,orientação educacional desenvolverão ações, ao longo dos anos,
buscando a percepção da importância da manutenção dobuscando a percepção da importância da manutenção do
patrimônio. Conscientizar 100% do corpo discente sobre apatrimônio. Conscientizar 100% do corpo discente sobre a
preservação do Patrimônio Público, durante o ano de 2019, napreservação do Patrimônio Público, durante o ano de 2019, na
Etec Prof Aprígio Gonzaga. (durante 1 ano - 2019), sendo: -Etec Prof Aprígio Gonzaga. (durante 1 ano - 2019), sendo: -
banheiros limpos - ambientes organizados; - preservação dobanheiros limpos - ambientes organizados; - preservação do
patrimônio; - conscientização da comunidade escolar dapatrimônio; - conscientização da comunidade escolar da
importância de higiene e manutenção do ambiente escolar.importância de higiene e manutenção do ambiente escolar.

DenominaçãoDenominação Conscientização de 80% da comunidadeConscientização de 80% da comunidade
escolar, durante 2019/2020 sobreescolar, durante 2019/2020 sobre
Organização e Higiene Escolar na Etec ProfOrganização e Higiene Escolar na Etec Prof
Aprígio Gonzaga. (durante 2 anosAprígio Gonzaga. (durante 2 anos
2019-2021)2019-2021)

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Conscientizar a comunidade escolar, com o auxílio do GrêmioConscientizar a comunidade escolar, com o auxílio do Grêmio
Estudantil, através de bate papos, banners em murais, folhetos,Estudantil, através de bate papos, banners em murais, folhetos,
facebook e site, de forma que todos possam perceber afacebook e site, de forma que todos possam perceber a
importância da manutenção e da organização e higiene escolarimportância da manutenção e da organização e higiene escolar
em seus ambientes (sala dos professores, salas de aula,em seus ambientes (sala dos professores, salas de aula,
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banheiros, pátio, RH, secretaria, refeitórios, dentre outros).banheiros, pátio, RH, secretaria, refeitórios, dentre outros).
Conscientização de 80% da comunidade escolar, duranteConscientização de 80% da comunidade escolar, durante
2019/2020 sobre Organização e Higiene Escolar na Etec Prof2019/2020 sobre Organização e Higiene Escolar na Etec Prof
Aprígio Gonzaga. (durante 2 anos 2019-2021), sendo: * Garantir aAprígio Gonzaga. (durante 2 anos 2019-2021), sendo: * Garantir a
prática sistemática dos três primeiros “S” até a sua consolidação:prática sistemática dos três primeiros “S” até a sua consolidação:
• Definindo e implementando as estratégias para consolidação de• Definindo e implementando as estratégias para consolidação de
cada “S” (SEIRI, SEITON E SEISO), tanto na parte operacionalcada “S” (SEIRI, SEITON E SEISO), tanto na parte operacional
quanto na comportamental dos envolvidos no projeto; •quanto na comportamental dos envolvidos no projeto; •
Reavaliando os ambientes já trabalhados; • Ampliando o númeroReavaliando os ambientes já trabalhados; • Ampliando o número
de ambientes avaliados; • Estipulando meta desafiadora visandode ambientes avaliados; • Estipulando meta desafiadora visando
aumentar o IQAE – Indicador de Qualidade do Ambienteaumentar o IQAE – Indicador de Qualidade do Ambiente
Escolarem relação aos resultados obtidos nos ambientesEscolarem relação aos resultados obtidos nos ambientes
avaliados anteriormente e para os novos em 2019; • Ampliando aavaliados anteriormente e para os novos em 2019; • Ampliando a
participação de alunos, professores e funcionários no projeto. •participação de alunos, professores e funcionários no projeto. •
Capacitando os novos alunos, professores e funcionários emCapacitando os novos alunos, professores e funcionários em
relação à ferramenta e atualizando os que foram capacitadosrelação à ferramenta e atualizando os que foram capacitados
anteriormente; • Recapacitando os avaliadores; • Analisando asanteriormente; • Recapacitando os avaliadores; • Analisando as
ocorrências geradas pelo Observatório Escolar, nos blocos deocorrências geradas pelo Observatório Escolar, nos blocos de
Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meioambiente,Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meioambiente,
gerando os devidos planos de ações com o objetivo de eliminar asgerando os devidos planos de ações com o objetivo de eliminar as
não conformidades; • Realizando o inventário patrimonial danão conformidades; • Realizando o inventário patrimonial da
Unidade Escolar de forma que exista um controle sistemático dosUnidade Escolar de forma que exista um controle sistemático dos
bens patrimoniais por ambiente bem como de movimentação;bens patrimoniais por ambiente bem como de movimentação;

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Revitalização da área lateralRevitalização da área lateral
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe gestora- discentes- docentesEquipe gestora- discentes- docentes

InícioInício 2016-10-102016-10-10
FimFim 2020-10-102020-10-10
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

A área lateral da U.E. é um espaço comum utilizado pelos alunos,A área lateral da U.E. é um espaço comum utilizado pelos alunos,
no entanto não é um ambiente confortável , desta forma seráno entanto não é um ambiente confortável , desta forma será
necessário algumas ações para transformar o espaço numnecessário algumas ações para transformar o espaço num
ambiente agradável para os nossos alunos.ambiente agradável para os nossos alunos.

ObjetivoObjetivo

Promover melhorias no espaço comum utilizado pelos alunos (Promover melhorias no espaço comum utilizado pelos alunos (
área lateral da U.E.)área lateral da U.E.)

MetodologiaMetodologia

A U.E. pretende colocar:A U.E. pretende colocar:

7 bancos - adquiridos através da APM7 bancos - adquiridos através da APM

4 conjuntos de mesas e cadeiras com jogos4 conjuntos de mesas e cadeiras com jogos

                            71 / 91                            71 / 91



 

Pintar os muros - grafite, realizado pelos próprios alunos, comPintar os muros - grafite, realizado pelos próprios alunos, com
desenhos que tornem o ambiente mais agradáveldesenhos que tornem o ambiente mais agradável

CronogramaCronograma

1º semestre/2016 - aquisição de quatro bancos de praça1º semestre/2016 - aquisição de quatro bancos de praça

1º semestre /2017 - jardinagem realizada pelos alunos1º semestre /2017 - jardinagem realizada pelos alunos

1º semestre/20181º semestre/2018

* Abril - Plantio de mudas de flores (ação em conjunto com os* Abril - Plantio de mudas de flores (ação em conjunto com os
alunos e professor Marcos Motta);alunos e professor Marcos Motta);

* Maio - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro cadeiras;* Maio - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro cadeiras;

* Junho - Aquisição de outro conjunto de mesa com quatro* Junho - Aquisição de outro conjunto de mesa com quatro
cadeiras.cadeiras.

2º semestre/20182º semestre/2018

 * Agosto -Definição dos desenhos a serem inseridos no * Agosto -Definição dos desenhos a serem inseridos no
muro(projeto a ser concluído em 2 anos);muro(projeto a ser concluído em 2 anos);

* Setembro - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro* Setembro - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro
cadeiras;cadeiras;

* Outubro - Início dos desenhos (com giz/ lápis carvão) no muro* Outubro - Início dos desenhos (com giz/ lápis carvão) no muro
laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);

* Novembro - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro* Novembro - Aquisição de um conjunto de mesa com quatro
cadeiras.cadeiras.

1º semestre/ 20191º semestre/ 2019

* Fevereiro - Colorização dos desenhos/ grafites realizados no* Fevereiro - Colorização dos desenhos/ grafites realizados no
muro lateral (projeto a ser concluído em dois anos);muro lateral (projeto a ser concluído em dois anos);

* Abril - Aquisição de dois bancos de madeira;* Abril - Aquisição de dois bancos de madeira;

* Maio - Finalização da etapa de colorização dos desenhos/* Maio - Finalização da etapa de colorização dos desenhos/
grafites no muro laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);grafites no muro laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);

* Junho - Aquisição de dois bancos de madeira.* Junho - Aquisição de dois bancos de madeira.

2º semestre/ 20192º semestre/ 2019

* Agosto - Definição dos créditos das imagens/ grafites realizados* Agosto - Definição dos créditos das imagens/ grafites realizados
no muro laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);no muro laterla (projeto a ser concluído em 2 anos);
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* Setembro - Fechamento da grafitagem do muro lateral, com* Setembro - Fechamento da grafitagem do muro lateral, com
fotos;fotos;

* Outubro -Plantio de mudas de flores (ação em conjunto com os* Outubro -Plantio de mudas de flores (ação em conjunto com os
alunos e professor Marcos Motta);alunos e professor Marcos Motta);

* Novembro - Aquisição de dois bancos de madeira.* Novembro - Aquisição de dois bancos de madeira.

Resultado esperadoResultado esperado

Promover o bem-estar, um lugar acolhedor no qual os alunosPromover o bem-estar, um lugar acolhedor no qual os alunos
possam se descontrair durante o intervalo do almoço.possam se descontrair durante o intervalo do almoço.

DenominaçãoDenominação Reduzir as progressões parciaisReduzir as progressões parciais
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe gestoraEquipe gestora

InícioInício 2016-03-012016-03-01
FimFim 2020-03-012020-03-01
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

A busca pela diminuição na quantidade de Progressões ParciaisA busca pela diminuição na quantidade de Progressões Parciais
deve ser uma constante, entendendo que o desenvolvimento dodeve ser uma constante, entendendo que o desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem se faz dentro da sala de aula eprocesso ensino-aprendizagem se faz dentro da sala de aula e
com estudos extras (visitas, etc), de modo que o discente, nossocom estudos extras (visitas, etc), de modo que o discente, nosso
cliente final, consiga desenvolver todas as habilidades ecliente final, consiga desenvolver todas as habilidades e
compet~encias necessárias ao futuro profissional.compet~encias necessárias ao futuro profissional.

ObjetivoObjetivo

Conscientizar os docentes da importância da recuperaçãoConscientizar os docentes da importância da recuperação
contínua;contínua;
Orientar discentes sobre a importância dos estudosOrientar discentes sobre a importância dos estudos
paralelos.paralelos.

MetodologiaMetodologia

Reuniões Pedagógicas - abordando a importância doReuniões Pedagógicas - abordando a importância do
processo de recuperação contínua e de instrumentosprocesso de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Reuniões de Curso - abordando as possibilidades deReuniões de Curso - abordando as possibilidades de
instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliaçõesinstrumentos (debates, avaliações práticas, avaliações
objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,
trabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidadetrabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidade
de recursos bimestrais/ trimestrais (deliberaçãode recursos bimestrais/ trimestrais (deliberação
155/2017);155/2017);
Planejamentos - realização de mapa mental abordandoPlanejamentos - realização de mapa mental abordando
recuperação contínua e metodologias/ instrumentosrecuperação contínua e metodologias/ instrumentos
diversificados;diversificados;
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Reuniões de equipe - tratando do acompanhamento dasReuniões de equipe - tratando do acompanhamento das
progressões parciais junto da professora orientadoraprogressões parciais junto da professora orientadora
educacional;educacional;
Reuniões com representantes discentes - abordando aReuniões com representantes discentes - abordando a
importância dos estudos paralelos, da realização dasimportância dos estudos paralelos, da realização das
atividades transmitidas em sala e da possibilidade deatividades transmitidas em sala e da possibilidade de
recursos bimestrais/ trimestrais;recursos bimestrais/ trimestrais;
Conselhos de Classe Intermediários e Finais - informaçãosConselhos de Classe Intermediários e Finais - informaçãos
aos professores sobre os lançamentos realizados e aaos professores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Reuniões de Pais - abordando a importância doReuniões de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos.reforço para os estudos paralelos.

CronogramaCronograma

20182018

Fevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importânciaFevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importância
do processo de recuperação contínua e de instrumentosdo processo de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Fevereiro - Reunião de Curso - abordando asFevereiro - Reunião de Curso - abordando as
possibilidades de instrumentos (debates, avaliaçõespossibilidades de instrumentos (debates, avaliações
práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,
seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,
etc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestraisetc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais
(deliberação 155/2017);(deliberação 155/2017);
Fevereiro - Planejamento - realização de mapa mentalFevereiro - Planejamento - realização de mapa mental
abordando recuperação contínua e metodologias/abordando recuperação contínua e metodologias/
instrumentos diversificados;instrumentos diversificados;
Março - Reunião de equipe - tratando doMarço - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Abril - Reunião com representantes discentes - abordandoAbril - Reunião com representantes discentes - abordando
a importância dos estudos paralelos, da realização dasa importância dos estudos paralelos, da realização das
atividades transmitidas em sala e da possibilidade deatividades transmitidas em sala e da possibilidade de
recursos bimestrais/ trimestrais;recursos bimestrais/ trimestrais;
Abril - Acompanhamento da coordenação de curso dosAbril - Acompanhamento da coordenação de curso dos
lançamentos dos conceitos no sistema NSA (observandolançamentos dos conceitos no sistema NSA (observando
se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);
Maio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aosMaio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aos
professores sobre os lançamentos realizados e aprofessores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Maio - Reunião de Pais - abordando a importância doMaio - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos;reforço para os estudos paralelos;
Junho - Reunião Pedagógica - orientação sobreJunho - Reunião Pedagógica - orientação sobre
metodologias variadas e a importância em se garantir ometodologias variadas e a importância em se garantir o
acompanhamento dos alunos, com a recuperaçãoacompanhamento dos alunos, com a recuperação
contínua e o reforço constante.contínua e o reforço constante.
Julho - Conselho de Classe - informaçãos aos professoresJulho - Conselho de Classe - informaçãos aos professores
sobre os lançamentos realizados e a possibilidade desobre os lançamentos realizados e a possibilidade de
recursos;recursos;
Julho - Reunião Pedagógica - abordando a importância doJulho - Reunião Pedagógica - abordando a importância do
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processo de recuperação contínua e de instrumentosprocesso de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Agosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidadesAgosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidades
de instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliaçõesde instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliações
objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,
trabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidadetrabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidade
de recursos bimestrais/ trimestrais (deliberaçãode recursos bimestrais/ trimestrais (deliberação
155/2017);155/2017);
Agosto - Reunião de equipe - tratando doAgosto - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Setembro - Reunião com representantes discentes -Setembro - Reunião com representantes discentes -
abordando a importância dos estudos paralelos, daabordando a importância dos estudos paralelos, da
realização das atividades transmitidas em sala e darealização das atividades transmitidas em sala e da
possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;
Setembro - Acompanhamento da coordenação de cursoSetembro - Acompanhamento da coordenação de curso
dos lançamentos dos conceitos no sistema NSAdos lançamentos dos conceitos no sistema NSA
(observando se a Recuperação Contínua está sendo(observando se a Recuperação Contínua está sendo
utilizada);utilizada);
Outubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãosOutubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos
aos professores sobre os lançamentos realizados e aaos professores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Outubro - Reunião de Pais - abordando a importância doOutubro - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos.reforço para os estudos paralelos.

20192019

Fevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importânciaFevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importância
do processo de recuperação contínua e de instrumentosdo processo de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Fevereiro - Reunião de Curso - abordando asFevereiro - Reunião de Curso - abordando as
possibilidades de instrumentos (debates, avaliaçõespossibilidades de instrumentos (debates, avaliações
práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,
seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,
etc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestraisetc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais
(deliberação 155/2017);(deliberação 155/2017);
Fevereiro - Planejamento - realização de mapa mentalFevereiro - Planejamento - realização de mapa mental
abordando recuperação contínua e metodologias/abordando recuperação contínua e metodologias/
instrumentos diversificados;instrumentos diversificados;
Março - Reunião de equipe - tratando doMarço - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Abril - Reunião com representantes discentes - abordandoAbril - Reunião com representantes discentes - abordando
a importância dos estudos paralelos, da realização dasa importância dos estudos paralelos, da realização das
atividades transmitidas em sala e da possibilidade deatividades transmitidas em sala e da possibilidade de
recursos bimestrais/ trimestrais;recursos bimestrais/ trimestrais;
Abril - Acompanhamento da coordenação de curso dosAbril - Acompanhamento da coordenação de curso dos
lançamentos dos conceitos no sistema NSA (observandolançamentos dos conceitos no sistema NSA (observando
se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);
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Maio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aosMaio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aos
professores sobre os lançamentos realizados e aprofessores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Maio - Reunião de Pais - abordando a importância doMaio - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos;reforço para os estudos paralelos;
Junho - Reunião Pedagógica - orientação sobreJunho - Reunião Pedagógica - orientação sobre
metodologias variadas e a importância em se garantir ometodologias variadas e a importância em se garantir o
acompanhamento dos alunos, com a recuperaçãoacompanhamento dos alunos, com a recuperação
contínua e o reforço constante.contínua e o reforço constante.
Julho - Conselho de Classe - informaçãos aos professoresJulho - Conselho de Classe - informaçãos aos professores
sobre os lançamentos realizados e a possibilidade desobre os lançamentos realizados e a possibilidade de
recursos;recursos;
Julho - Reunião Pedagógica - abordando a importância doJulho - Reunião Pedagógica - abordando a importância do
processo de recuperação contínua e de instrumentosprocesso de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Agosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidadesAgosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidades
de instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliaçõesde instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliações
objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,
trabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidadetrabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidade
de recursos bimestrais/ trimestrais (deliberaçãode recursos bimestrais/ trimestrais (deliberação
155/2017);155/2017);
Agosto - Reunião de equipe - tratando doAgosto - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Setembro - Reunião com representantes discentes -Setembro - Reunião com representantes discentes -
abordando a importância dos estudos paralelos, daabordando a importância dos estudos paralelos, da
realização das atividades transmitidas em sala e darealização das atividades transmitidas em sala e da
possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;
Setembro - Acompanhamento da coordenação de cursoSetembro - Acompanhamento da coordenação de curso
dos lançamentos dos conceitos no sistema NSAdos lançamentos dos conceitos no sistema NSA
(observando se a Recuperação Contínua está sendo(observando se a Recuperação Contínua está sendo
utilizada);utilizada);
Outubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãosOutubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos
aos professores sobre os lançamentos realizados e aaos professores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Outubro - Reunião de Pais - abordando a importância doOutubro - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos.reforço para os estudos paralelos.

20202020

Fevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importânciaFevereiro - Reunião Pedagógica - abordando a importância
do processo de recuperação contínua e de instrumentosdo processo de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Fevereiro - Reunião de Curso - abordando asFevereiro - Reunião de Curso - abordando as
possibilidades de instrumentos (debates, avaliaçõespossibilidades de instrumentos (debates, avaliações
práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,práticas, avaliações objetivas, avaliações dissertativas,
seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,seminários, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos,
etc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestraisetc.) e possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais
(deliberação 155/2017);(deliberação 155/2017);
Fevereiro - Planejamento - realização de mapa mentalFevereiro - Planejamento - realização de mapa mental
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abordando recuperação contínua e metodologias/abordando recuperação contínua e metodologias/
instrumentos diversificados;instrumentos diversificados;
Março - Reunião de equipe - tratando doMarço - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Abril - Reunião com representantes discentes - abordandoAbril - Reunião com representantes discentes - abordando
a importância dos estudos paralelos, da realização dasa importância dos estudos paralelos, da realização das
atividades transmitidas em sala e da possibilidade deatividades transmitidas em sala e da possibilidade de
recursos bimestrais/ trimestrais;recursos bimestrais/ trimestrais;
Abril - Acompanhamento da coordenação de curso dosAbril - Acompanhamento da coordenação de curso dos
lançamentos dos conceitos no sistema NSA (observandolançamentos dos conceitos no sistema NSA (observando
se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);se a Recuperação Contínua está sendo utilizada);
Maio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aosMaio - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos aos
professores sobre os lançamentos realizados e aprofessores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Maio - Reunião de Pais - abordando a importância doMaio - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos;reforço para os estudos paralelos;
Junho - Reunião Pedagógica - orientação sobreJunho - Reunião Pedagógica - orientação sobre
metodologias variadas e a importância em se garantir ometodologias variadas e a importância em se garantir o
acompanhamento dos alunos, com a recuperaçãoacompanhamento dos alunos, com a recuperação
contínua e o reforço constante.contínua e o reforço constante.
Julho - Conselho de Classe - informaçãos aos professoresJulho - Conselho de Classe - informaçãos aos professores
sobre os lançamentos realizados e a possibilidade desobre os lançamentos realizados e a possibilidade de
recursos;recursos;
Julho - Reunião Pedagógica - abordando a importância doJulho - Reunião Pedagógica - abordando a importância do
processo de recuperação contínua e de instrumentosprocesso de recuperação contínua e de instrumentos
diversificados, como forma de garantir o processo ensino-diversificados, como forma de garantir o processo ensino-
aprendizagem;aprendizagem;
Agosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidadesAgosto - Reunião de Curso - abordando as possibilidades
de instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliaçõesde instrumentos (debates, avaliações práticas, avaliações
objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,objetivas, avaliações dissertativas, seminários, pesquisas,
trabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidadetrabalhos individuais ou em grupos, etc.) e possibilidade
de recursos bimestrais/ trimestrais (deliberaçãode recursos bimestrais/ trimestrais (deliberação
155/2017);155/2017);
Agosto - Reunião de equipe - tratando doAgosto - Reunião de equipe - tratando do
acompanhamento das progressões parciais junto daacompanhamento das progressões parciais junto da
professora orientadora educacional;professora orientadora educacional;
Setembro - Reunião com representantes discentes -Setembro - Reunião com representantes discentes -
abordando a importância dos estudos paralelos, daabordando a importância dos estudos paralelos, da
realização das atividades transmitidas em sala e darealização das atividades transmitidas em sala e da
possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;possibilidade de recursos bimestrais/ trimestrais;
Setembro - Acompanhamento da coordenação de cursoSetembro - Acompanhamento da coordenação de curso
dos lançamentos dos conceitos no sistema NSAdos lançamentos dos conceitos no sistema NSA
(observando se a Recuperação Contínua está sendo(observando se a Recuperação Contínua está sendo
utilizada);utilizada);
Outubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãosOutubro - Conselho de Classe Intermediário - informaçãos
aos professores sobre os lançamentos realizados e aaos professores sobre os lançamentos realizados e a
possibilidade de recursos;possibilidade de recursos;
Outubro - Reunião de Pais - abordando a importância doOutubro - Reunião de Pais - abordando a importância do
acompanhamento das atividades e a necessidade deacompanhamento das atividades e a necessidade de
reforço para os estudos paralelos.reforço para os estudos paralelos.
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DenominaçãoDenominação Integração da ETEC Prof. Aprígio Gonzaga -Integração da ETEC Prof. Aprígio Gonzaga -
Extensão CEU Quinta do Sol e o CentroExtensão CEU Quinta do Sol e o Centro
Educacional Unificado CEU Quinta do Sol: AEducacional Unificado CEU Quinta do Sol: A
prestação de serviços sociais.prestação de serviços sociais.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Orlando Ferreira, Wellington da Silva,Orlando Ferreira, Wellington da Silva,
Robson de Paula, Karina Ronqui, RafaelRobson de Paula, Karina Ronqui, Rafael
Ronqui, Rafael Emídio, Roseli Molina, GetúlioRonqui, Rafael Emídio, Roseli Molina, Getúlio
Silva e Sidnei Alves.Silva e Sidnei Alves.

InícioInício 2018-02-122018-02-12
FimFim 2018-06-212018-06-21
DescriçãoDescrição
ResumoResumo

Realizar em conjunto com o CEU Quinta do Sol atividades queRealizar em conjunto com o CEU Quinta do Sol atividades que
ofereçam à comunidade lazer, entretenimento, informações eofereçam à comunidade lazer, entretenimento, informações e
atendimento, unindo alunos, professores e demais integrantes doatendimento, unindo alunos, professores e demais integrantes do
CEU.CEU.

A ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol, porA ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol, por
intermédio dos cursos de Administração e Informática, participaráintermédio dos cursos de Administração e Informática, participará
das principais atividades organizadas pelo CEU e oferecerá umadas principais atividades organizadas pelo CEU e oferecerá uma
atividade em conjunto, proporcionando o relacionamento eatividade em conjunto, proporcionando o relacionamento e
integração entre diferentes cursos e unindo forças para tornarintegração entre diferentes cursos e unindo forças para tornar
visível o CEU e a ETEC, bem como, cumprindo o papel social davisível o CEU e a ETEC, bem como, cumprindo o papel social da
escola de oferecer à comunidade escolar e seu entorno atividadesescola de oferecer à comunidade escolar e seu entorno atividades
de cunho social e profissional.de cunho social e profissional.

  

JustificativaJustificativa

A ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol,A ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol,
inserida no aparelho da Prefeitura de São Paulo por meio deinserida no aparelho da Prefeitura de São Paulo por meio de
convênio, necessita de uma parceria muito estreita para oferecerconvênio, necessita de uma parceria muito estreita para oferecer
seus cursos de Administração e Informática, bem como, paraseus cursos de Administração e Informática, bem como, para
utilizar os espaços disponíveis pelo aparelho. utilizar os espaços disponíveis pelo aparelho. 

Constatou-se em visitas aos pequenos empresários da região, emConstatou-se em visitas aos pequenos empresários da região, em
contato com os alunos e moradores, que tanto o CEU como acontato com os alunos e moradores, que tanto o CEU como a
ETEC não são amplamente conhecidos por suas ofertas, eETEC não são amplamente conhecidos por suas ofertas, e
principalmente a ETEC torna-se desconhecida, por possuir suaprincipalmente a ETEC torna-se desconhecida, por possuir sua
individualidade e não ser divulgada dentro do portfólio do CEUindividualidade e não ser divulgada dentro do portfólio do CEU
sendo esta uma hipótese para a baixa demanda de seus cursos.sendo esta uma hipótese para a baixa demanda de seus cursos.

A ETEC Prof. Aprígio Gonzaga - Extensão CEU Quinta do CEU aindaA ETEC Prof. Aprígio Gonzaga - Extensão CEU Quinta do CEU ainda
é pouco conhecida na região por não estar inserida nas atividadesé pouco conhecida na região por não estar inserida nas atividades
do CEU, consequentemente, dificultando a demanda para osdo CEU, consequentemente, dificultando a demanda para os
cursos, desta forma, a parceria unificada busca integrar os núcleocursos, desta forma, a parceria unificada busca integrar os núcleo
do CEU e divulgar a ETEC como um serviço do aparelho do CEUdo CEU e divulgar a ETEC como um serviço do aparelho do CEU
Quinta do Sol.Quinta do Sol.
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ObjetivoObjetivo

  

Realizar em conjunto com o CEU Quinta do Sol atividades queRealizar em conjunto com o CEU Quinta do Sol atividades que
ofereçam à comunidade lazer, entretenimento, informações eofereçam à comunidade lazer, entretenimento, informações e
atendimento, unindo alunos, professores e demais integrantes doatendimento, unindo alunos, professores e demais integrantes do
CEU.CEU.

  

MetodologiaMetodologia

A ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol, porA ETEC Prof. Aprígio Gonzaga – Extensão CEU Quinta do Sol, por
intermédio dos cursos de Administração e Informática, participaráintermédio dos cursos de Administração e Informática, participará
das principais atividades organizadas pelo CEU e oferecerá umadas principais atividades organizadas pelo CEU e oferecerá uma
atividade em conjunto, proporcionando o relacionamento eatividade em conjunto, proporcionando o relacionamento e
integração entre diferentes cursos e unindo forças para tornarintegração entre diferentes cursos e unindo forças para tornar
visível o CEU e a ETEC, bem como, cumprindo o papel social davisível o CEU e a ETEC, bem como, cumprindo o papel social da
escola de oferecer à comunidade escolar e seu entorno atividadesescola de oferecer à comunidade escolar e seu entorno atividades
de cunho social e profissional.de cunho social e profissional.

  

  

CronogramaCronograma

    

Cronograma:Cronograma:

    

  
    

EtapasEtapas

    

PeríodoPeríodo
    

Reunião com a Gestão do CEUReunião com a Gestão do CEU

    

15/02 à 28/0215/02 à 28/02
    

Reunião de CoordenaçãoReunião de Coordenação

    

01/03 à 15/0301/03 à 15/03
    

Reunião com representantes de salaReunião com representantes de sala

    

16/03 à 30/0316/03 à 30/03
    

Exposição do projeto (1) Aniversário do CEU aos AlunosExposição do projeto (1) Aniversário do CEU aos Alunos

    

16/03 à 30/0316/03 à 30/03
    

Evento - Aniversário do CEU Quinta do SolEvento - Aniversário do CEU Quinta do Sol

    

09 à 14/0409 à 14/04
    

Reunião de CoordenaçãoReunião de Coordenação

    

19/04 à 26/0419/04 à 26/04
    

Evento - Palestra (Drogas) CEU e ETECEvento - Palestra (Drogas) CEU e ETEC

    

24/04 à 27/04 24/04 à 27/04 
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Ação CidadãAção Cidadã

    

19/05 - 26/0519/05 - 26/05
    

Reunião de CoordenaçãoReunião de Coordenação

    

30/05 – 06/0630/05 – 06/06
    

Evento - Festa Junina (CEU e ETEC)Evento - Festa Junina (CEU e ETEC)

    

11/06 - 16/0611/06 - 16/06
    

Reunião de Coordenação / Representantes de Sala / Professores:Reunião de Coordenação / Representantes de Sala / Professores:
Fechamento do relatório e das evidências do projetoFechamento do relatório e das evidências do projeto

    

21/06 – 28/0621/06 – 28/06

  

Resultado esperadoResultado esperado

- Aumentar a demanda dos cursos de Administração e- Aumentar a demanda dos cursos de Administração e
Informática;Informática;

- Prestar serviços à comunidade;- Prestar serviços à comunidade;

- Envolver os alunos na estruturação das atividades, vivenciando- Envolver os alunos na estruturação das atividades, vivenciando
a vida profissional e a prática social;a vida profissional e a prática social;

 - Integrar a ETEC com as atividades do CEU.  - Integrar a ETEC com as atividades do CEU. 

  

  

DenominaçãoDenominação Otimização TecnológicaOtimização Tecnológica
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe GestoraEquipe Gestora

InícioInício 2018-07-232018-07-23
FimFim 2022-10-102022-10-10
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

Há na U.E. 17 salas de aulas e 4 laboratórios com recursos deHá na U.E. 17 salas de aulas e 4 laboratórios com recursos de
informática disponível aos docentes para ministrarem suas aulas,informática disponível aos docentes para ministrarem suas aulas,
com acesso ao sistema NSA. Porém os monitores utilizados sãocom acesso ao sistema NSA. Porém os monitores utilizados são
antigos, ainda em formato de tubos e nem todas as salasantigos, ainda em formato de tubos e nem todas as salas
possuem recursos audiovisuais, de maneira a contemplar opossuem recursos audiovisuais, de maneira a contemplar o
processo ensino-aprendizagem adequadamente.processo ensino-aprendizagem adequadamente.

ObjetivoObjetivo

Mudança gradual dos monitores de tubos por monitores maisMudança gradual dos monitores de tubos por monitores mais
modernos nas salas de aula e laboratórios de informática emodernos nas salas de aula e laboratórios de informática e
instalação de recursos audiovisuais em todas as salas,instalação de recursos audiovisuais em todas as salas,
contribuindo com as ações pedagógicas dos docentes.contribuindo com as ações pedagógicas dos docentes.
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MetodologiaMetodologia

Levantamento da quantidade de monitores necessáriosLevantamento da quantidade de monitores necessários
para o atendimento do projeto;para o atendimento do projeto;
Levantamento da quantidade e tipo de recursosLevantamento da quantidade e tipo de recursos
audiovisuais necessários para as salas de aula;audiovisuais necessários para as salas de aula;
Fazer ofício solicitando os equipamentos ao CPS;Fazer ofício solicitando os equipamentos ao CPS;
Entrega do ofício solicitando os equipamentos;Entrega do ofício solicitando os equipamentos;
Acompanhamento e cobrança (reforço) dos ofíciosAcompanhamento e cobrança (reforço) dos ofícios
enviados ao CPS.enviados ao CPS.

CronogramaCronograma

20182018

* Junho - Levantamento da quantidade de monitores necessários* Junho - Levantamento da quantidade de monitores necessários
ao presente projeto;ao presente projeto;

* Agosto - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais* Agosto - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais
para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática;para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática;

* Agosto - Fazer ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Agosto - Fazer ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Setembro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento* Setembro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento
da mesma.da mesma.

20192019- estimativa de troca de cerca de 6 salas de aula- estimativa de troca de cerca de 6 salas de aula

* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores
necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais
para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -
excluindo possíveis envios;excluindo possíveis envios;

* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da
mesma;mesma;

* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários
ao presente projeto - excluindo possíveis envios;ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos
audiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios deaudiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios de
informática - excluindo possíveis envios;informática - excluindo possíveis envios;

* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento
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da mesma.da mesma.

20202020-estimativa de troca de cerca de 6 salas de aula-estimativa de troca de cerca de 6 salas de aula

* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores
necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais
para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -
excluindo possíveis envios;excluindo possíveis envios;

* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da
mesma;mesma;

* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários
ao presente projeto - excluindo possíveis envios;ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos
audiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios deaudiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios de
informática - excluindo possíveis envios;informática - excluindo possíveis envios;

* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento
da mesma.da mesma.

20212021 -estimativa de troca de cerca de 5 salas de aula -estimativa de troca de cerca de 5 salas de aula

* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores
necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais
para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -
excluindo possíveis envios;excluindo possíveis envios;

* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da
mesma;mesma;

* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários
ao presente projeto - excluindo possíveis envios;ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos
audiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios deaudiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios de
informática - excluindo possíveis envios;informática - excluindo possíveis envios;

* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;
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* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento
da mesma.da mesma.

20222022 - estimativa de troca de 4 laboratórios - estimativa de troca de 4 laboratórios

* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores* Fevereiro - Levantamento da quantidade de monitores
necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;necessários ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais* Março - Levantamento da quantidade de recursos audiovisuais
para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -para atendimento das salas de aula e laboratórios de informática -
excluindo possíveis envios;excluindo possíveis envios;

* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Abril -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da* Maio - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento da
mesma;mesma;

* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários* Agosto - Levantamento da quantidade de monitores necessários
ao presente projeto - excluindo possíveis envios;ao presente projeto - excluindo possíveis envios;

* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos* Setembro - Levantamento da quantidade de recursos
audiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios deaudiovisuais para atendimento das salas de aula e laboratórios de
informática - excluindo possíveis envios;informática - excluindo possíveis envios;

* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos* Outubro -Fazernovo ofício ao CPS solicitando os equipamentos
necessários;necessários;

* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento* Outubro - Entrega do ofício de solicitação e acompanhamento
da mesma.da mesma.

DenominaçãoDenominação Parcerias externasParcerias externas
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe gestoraEquipe gestora

InícioInício 2016-03-012016-03-01
FimFim 2019-03-012019-03-01
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

Unir-se a comunidade, empresas privadas e públicas, ONGs eUnir-se a comunidade, empresas privadas e públicas, ONGs e
universidades ajuda a escola na missão de ensinaruniversidades ajuda a escola na missão de ensinar

ObjetivoObjetivo

Uma escola que busca parceiros para garantir que todos os alunosUma escola que busca parceiros para garantir que todos os alunos
aprendam também tem de descobrir os pontos de encaixe queaprendam também tem de descobrir os pontos de encaixe que
levem ao aperfeiçoamento da sua rede de ensino elevem ao aperfeiçoamento da sua rede de ensino e
aprendizagem, desta forma a U.E. tem como objetivo manter osaprendizagem, desta forma a U.E. tem como objetivo manter os
parceiros existentes e integrar novos parceiros que contribuam naparceiros existentes e integrar novos parceiros que contribuam na
formação dos alunosformação dos alunos

MetodologiaMetodologia
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* Manter contato com as empresas que já atuam conosco ( NUBE -* Manter contato com as empresas que já atuam conosco ( NUBE -
CIEE - UNICSUL-UNIVERSITÁRIO eMemorial da Penha);CIEE - UNICSUL-UNIVERSITÁRIO eMemorial da Penha);

* Trazer novos parceiros (Fab Lab Livre SP - USP).* Trazer novos parceiros (Fab Lab Livre SP - USP).

CronogramaCronograma

20182018

* Fevereiro - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em* Fevereiro - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em
murais espalhados pela U.E.;murais espalhados pela U.E.;

* Fevereiro - GAME - orientação quanto a utilização de substâncias* Fevereiro - GAME - orientação quanto a utilização de substâncias
tóxicas legais e ilegais (Etim e modular vespertino);tóxicas legais e ilegais (Etim e modular vespertino);

* Abril -NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais* Abril -NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais
espalhados pela U.E.;espalhados pela U.E.;

* Abril - MEMORIAL DA PENHA - Atividades com os alunos do curso* Abril - MEMORIAL DA PENHA - Atividades com os alunos do curso
de Agenciamento de Viagem;de Agenciamento de Viagem;

* Junho - FAB LAB SP - Atividades com os alunos do curso de* Junho - FAB LAB SP - Atividades com os alunos do curso de
Eletrônica e Eletromecânica;Eletrônica e Eletromecânica;

* Junho -NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais* Junho -NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais
espalhados pela U.E.;espalhados pela U.E.;

* Agosto - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais* Agosto - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais
espalhados pela U.E.;espalhados pela U.E.;

* Outubro - MEMORIAL DA PENHA - Atividades com os alunos do* Outubro - MEMORIAL DA PENHA - Atividades com os alunos do
curso de Agenciamento de Viagem;curso de Agenciamento de Viagem;

* Outubro - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais* Outubro - NUBE e CIEE - oferta de estágios colocadas em murais
espalhados pela U.E.;espalhados pela U.E.;

* Outubro - UNIVERSITÁRIO - Aplicar simulado para os alunos de* Outubro - UNIVERSITÁRIO - Aplicar simulado para os alunos de
2ª e 3ª séries;2ª e 3ª séries;

* Novembro - FAB LAB SP - Atividades com os alunos do curso de* Novembro - FAB LAB SP - Atividades com os alunos do curso de
Eletrônica e Eletromecânica.Eletrônica e Eletromecânica.

20192019

Manutenção dos parceiros e busca por novas parceriasManutenção dos parceiros e busca por novas parcerias

DenominaçãoDenominação Transmissão LimpaTransmissão Limpa
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Francisco Temoteo de OliveiraFrancisco Temoteo de Oliveira

InícioInício 2017-09-202017-09-20
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FimFim 2021-09-202021-09-20
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa

Há na U.E. uma constante queixa por parte dos professoresHá na U.E. uma constante queixa por parte dos professores
quanto ao pó gerado pelo uso de giz, que traz infecçõesquanto ao pó gerado pelo uso de giz, que traz infecções
respiratórias, levando ao absenteísmo, bem como alergiasrespiratórias, levando ao absenteísmo, bem como alergias
cutâneas diversas pelo produto.cutâneas diversas pelo produto.

Percebemos também que os equipamentos eletroeletrônicosPercebemos também que os equipamentos eletroeletrônicos
presentes nas salas de aula, tem seu gasto aumentando devido opresentes nas salas de aula, tem seu gasto aumentando devido o
acúmulo desta poeira gerada pelo giz, diminuindo seu tempo deacúmulo desta poeira gerada pelo giz, diminuindo seu tempo de
vida.vida.

Ainda nesta situação, percebe-se que a limpeza nunca é perfeita,Ainda nesta situação, percebe-se que a limpeza nunca é perfeita,
uma vez que o pó sobe quando varrido, mas torna a se acumularuma vez que o pó sobe quando varrido, mas torna a se acumular
após esta passagem, mantendo a limpeza constantementeapós esta passagem, mantendo a limpeza constantemente
precária.precária.

ObjetivoObjetivo

Mudança gradual dos quadros negros pelos quadros brancos nasMudança gradual dos quadros negros pelos quadros brancos nas
salas de aula contribuindo com a saúde dos professoers esalas de aula contribuindo com a saúde dos professoers e
aumento de vida útil dos computadoresaumento de vida útil dos computadores

MetodologiaMetodologia

* Elencar prioridades das salas que deverão receber os quadros* Elencar prioridades das salas que deverão receber os quadros
brancos;brancos;

* Realização de medição das salas (observando-se tamanho dos* Realização de medição das salas (observando-se tamanho dos
quadros a serem adquiridos);quadros a serem adquiridos);

* Realização dos orçamentos dos quadros brancos;* Realização dos orçamentos dos quadros brancos;

* Aprovação da APM - Associação de Pais e Mestres para aquisição* Aprovação da APM - Associação de Pais e Mestres para aquisição
dos quadros brancos;dos quadros brancos;

* Aquisição dos quadros brancos;* Aquisição dos quadros brancos;

* Colocação dos quadros brancos nas salas elencadas;* Colocação dos quadros brancos nas salas elencadas;

* Orientação ao grupo docente sobre manutenção dos mesmos.* Orientação ao grupo docente sobre manutenção dos mesmos.

CronogramaCronograma

20182018 - Aquisição de 4 quadros brancos - Aquisição de 4 quadros brancos

* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;

* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;
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* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;

* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos
quadros brancos;quadros brancos;

* Julho - Aquisição dos quadros brancos;* Julho - Aquisição dos quadros brancos;

* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;

* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da
manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.

20192019- Aquisição de 4 quadros brancos- Aquisição de 4 quadros brancos

* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;

* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;

* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;

* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos
quadros brancos;quadros brancos;

* Julho - Aquisição dos quadros brancos;* Julho - Aquisição dos quadros brancos;

* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;

* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da
manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.

20202020- Aquisição de 4 quadros brancos- Aquisição de 4 quadros brancos

* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;

* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;

* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;

* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos
quadros brancos;quadros brancos;

* Julho - Aquisição dos quadros brancos;* Julho - Aquisição dos quadros brancos;

* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;

* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da
manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.

20212021- Aquisição de 4 quadros brancos- Aquisição de 4 quadros brancos

* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;* Março - Medição das 4 salas que receberão os quadros;
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* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;* Abril - Realização de Orçamento dos quadros;

* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;* Maio - Fechamento dos orçamentos dos quadros;

* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos* Junho - Aprovação da APM (em reunião) para aquisição dos
quadros brancos;quadros brancos;

* Julho - Aquisição dos quadros brancos;* Julho - Aquisição dos quadros brancos;

* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;* Julho - Colocação de quadros brancos em quatro salas;

* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da* Agosto - Orientação aos professores sobre a importância da
manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.manutenção dos quadros, como forma de gerar durabilidade.

DenominaçãoDenominação Orientação EducacionalOrientação Educacional
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Cinthia da Rocha AzevedoCinthia da Rocha Azevedo

InícioInício 2019-02-012019-02-01
FimFim 2020-01-312020-01-31
DescriçãoDescrição
  

ResumoResumo
A função de professor coordenador de projetos responsável peloA função de professor coordenador de projetos responsável pelo
Apoio e Orientação Educacional foi A função de professorApoio e Orientação Educacional foi A função de professor
coordenador de projetos responsável pelo Apoio e Orientaçãocoordenador de projetos responsável pelo Apoio e Orientação
Educacional foi desenvolvida pelo CPS - Centro Paula Souza, naEducacional foi desenvolvida pelo CPS - Centro Paula Souza, na
busca incessante por um ensino profissionalizante de qualidade,busca incessante por um ensino profissionalizante de qualidade,
desenvolvida pelo CPS - Centro Paula Souza, na busca incessantedesenvolvida pelo CPS - Centro Paula Souza, na busca incessante
por um ensino profissionalizante de qualidade, evitando as perdaspor um ensino profissionalizante de qualidade, evitando as perdas
discentes, que ocorrem, muitas vezes por questões que podem ediscentes, que ocorrem, muitas vezes por questões que podem e
devem ser trabalhadas na evitando as perdas discentes, quedevem ser trabalhadas na evitando as perdas discentes, que
ocorrem, muitas vezes por questões que podem e devem serocorrem, muitas vezes por questões que podem e devem ser
trabalhadas na própria Unidade. A Etec Professor Aprígio Gonzagatrabalhadas na própria Unidade. A Etec Professor Aprígio Gonzaga
oferece os cursos técnicos modulares noturnos: própria Unidade.oferece os cursos técnicos modulares noturnos: própria Unidade.
A Etec Professor Aprígio Gonzaga oferece os cursos técnicosA Etec Professor Aprígio Gonzaga oferece os cursos técnicos
modulares noturnos: Administração, Agenciamento de Viagem,modulares noturnos: Administração, Agenciamento de Viagem,
Eletrônica, Eletromecânica, Informática, Logística, Secretariado eEletrônica, Eletromecânica, Informática, Logística, Secretariado e
Administração, Agenciamento de Viagem, Eletrônica,Administração, Agenciamento de Viagem, Eletrônica,
Eletromecânica, Informática, Logística, Secretariado e SegurançaEletromecânica, Informática, Logística, Secretariado e Segurança
do Trabalho; na modalidade ETIM em Administração, Eletrônica,do Trabalho; na modalidade ETIM em Administração, Eletrônica,
Logística, Secretariado e Segurança Segurança do Trabalho; naLogística, Secretariado e Segurança Segurança do Trabalho; na
modalidade ETIM em Administração, Eletrônica, Logística,modalidade ETIM em Administração, Eletrônica, Logística,
Secretariado e Segurança do Trabalho, após análise das atas deSecretariado e Segurança do Trabalho, após análise das atas de
Conselho de Classe do 1º semestre de 2018 para identificarConselho de Classe do 1º semestre de 2018 para identificar
turmas com 15% do Trabalho, após análise das atas de Conselhoturmas com 15% do Trabalho, após análise das atas de Conselho
de Classe do 1º semestre de 2018 para identificar turmas comde Classe do 1º semestre de 2018 para identificar turmas com
15% ou mais de evasão. O presente Projeto da Orientação15% ou mais de evasão. O presente Projeto da Orientação
Educacional da ETEC tem como meta reduzir em 50% dos ou maisEducacional da ETEC tem como meta reduzir em 50% dos ou mais
de evasão. O presente Projeto da Orientação Educacional da ETECde evasão. O presente Projeto da Orientação Educacional da ETEC
tem como meta reduzir em 50% dos índices de perda das turmastem como meta reduzir em 50% dos índices de perda das turmas
de 1ªs séries dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurançade 1ªs séries dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança
do Trabalho, e nos índices de perda das turmas de 1ªs séries dosdo Trabalho, e nos índices de perda das turmas de 1ªs séries dos
ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nosETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nos
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modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos emmodulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Eletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, modularesEletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, modulares
noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos emnoturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Eletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, durante os 1ºEletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, durante os 1º
e 2º Semestres do ano letivo de 2019. A fim de alcançar estae 2º Semestres do ano letivo de 2019. A fim de alcançar esta
meta, pretende-se desenvolver diversas durante os 1º e 2ºmeta, pretende-se desenvolver diversas durante os 1º e 2º
Semestres do ano letivo de 2019. A fim de alcançar esta meta,Semestres do ano letivo de 2019. A fim de alcançar esta meta,
pretende-se desenvolver diversas ações voltadas às metodologiaspretende-se desenvolver diversas ações voltadas às metodologias
de ensino diferenciadas, avaliações diversificadas e adequadas,de ensino diferenciadas, avaliações diversificadas e adequadas,
recuperações ações voltadas às metodologias de ensinorecuperações ações voltadas às metodologias de ensino
diferenciadas, avaliações diversificadas e adequadas,diferenciadas, avaliações diversificadas e adequadas,
recuperações contínuas, capacitações e formações continuadas.recuperações contínuas, capacitações e formações continuadas.
contínuas, capacitações e formações continuadas.contínuas, capacitações e formações continuadas.

Metas PPGMetas PPG
- Disponibilizar através das parcerias simulados para o vestibular,- Disponibilizar através das parcerias simulados para o vestibular,
estágios para os nossos alunos e atendimento psicológico.estágios para os nossos alunos e atendimento psicológico.
Duração : 3 anosDuração : 3 anos

- Reduzir as progressões parciais.Duração : 4 anos- Reduzir as progressões parciais.Duração : 4 anos

- Reduzir a evasão em 50% - até 2020- Reduzir a evasão em 50% - até 2020

Metas CETECMetas CETEC
- Realizar o diagnóstico do curso com baixa demanda com- Realizar o diagnóstico do curso com baixa demanda com
pesquisas específicas e acompanhar os cursos com índice depesquisas específicas e acompanhar os cursos com índice de
permanência abaixo do especificado pela Cetec, indicando assimpermanência abaixo do especificado pela Cetec, indicando assim
a classificação dos bloqueios de oferta.a classificação dos bloqueios de oferta.

- Promover, com emissão de relatórios, 1 pesquisa semestral de- Promover, com emissão de relatórios, 1 pesquisa semestral de
satisfação para 100% do corpo discente, compreendendosatisfação para 100% do corpo discente, compreendendo
ingressantes, egressos e desistentes.ingressantes, egressos e desistentes.

Objetivo/MetasObjetivo/Metas
Objetivo Geral Objetivo Geral:Objetivo Geral Objetivo Geral:

Reduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs sériesReduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs séries
dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, edos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e
nos modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos emnos modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Secretariado e Segurança do Trabalho, e nos modulares noturnosSecretariado e Segurança do Trabalho, e nos modulares noturnos
dos 3ºs módulos dos Cursos Técnicos em Eletromecânica edos 3ºs módulos dos Cursos Técnicos em Eletromecânica e
Segurança do Trabalho, durante os 1º e 2º Semestres do anoSegurança do Trabalho, durante os 1º e 2º Semestres do ano
letivo de 2019. Eletromecânica e Segurança do Trabalho, duranteletivo de 2019. Eletromecânica e Segurança do Trabalho, durante
os 1º e 2º Semestres do ano letivo de 2019.os 1º e 2º Semestres do ano letivo de 2019.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos::
Investigar os motivos das perdas nos cursos técnicos modularesInvestigar os motivos das perdas nos cursos técnicos modulares
citados; Investigar os motivos das perdas nos cursos técnicoscitados; Investigar os motivos das perdas nos cursos técnicos
modulares citados; Promover maior integração alunos X equipemodulares citados; Promover maior integração alunos X equipe
gestora; Promover maior integração alunos X equipe gestora;gestora; Promover maior integração alunos X equipe gestora;
Contribuir com estratégias que visem a diminuição no índice deContribuir com estratégias que visem a diminuição no índice de
perdas; Contribuir com estratégias que visem a diminuição noperdas; Contribuir com estratégias que visem a diminuição no
índice de perdas; Propiciar aos alunos conhecimento doíndice de perdas; Propiciar aos alunos conhecimento do
Regimento Comum e Manual Interno do Aluno, estabelecendoRegimento Comum e Manual Interno do Aluno, estabelecendo
Propiciar aos alunos conhecimento do Regimento Comum ePropiciar aos alunos conhecimento do Regimento Comum e
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Manual Interno do Aluno, estabelecendo relação entre Direitos eManual Interno do Aluno, estabelecendo relação entre Direitos e
Deveres. relação entre Direitos e Deveres.Deveres. relação entre Direitos e Deveres.

JustificativaJustificativa
Analisando os dados do Banco de Dados CETEC, referente àAnalisando os dados do Banco de Dados CETEC, referente à
permanência dos alunos durante o ano letivo de Analisando ospermanência dos alunos durante o ano letivo de Analisando os
dados do Banco de Dados CETEC, referente à permanência dosdados do Banco de Dados CETEC, referente à permanência dos
alunos durante o ano letivo de 2018, nota-se que são necessáriasalunos durante o ano letivo de 2018, nota-se que são necessárias
medidas que visem à diminuição da perda dos discentes emmedidas que visem à diminuição da perda dos discentes em
diversos 2018, nota-se que são necessárias medidas que visem àdiversos 2018, nota-se que são necessárias medidas que visem à
diminuição da perda dos discentes em diversos módulos/séries ediminuição da perda dos discentes em diversos módulos/séries e
cursos.Ainda, através dos subsídios enviados para a confecçãocursos.Ainda, através dos subsídios enviados para a confecção
dos Projetos para o ano de 2019, percebe-se a importância nados Projetos para o ano de 2019, percebe-se a importância na
permanência do aluno na Unidade Escolar, buscando, através depermanência do aluno na Unidade Escolar, buscando, através de
ações efetivas, desenvolver a percepção da importância daações efetivas, desenvolver a percepção da importância da
habilitação profissional e da inter-relação pessoal, comohabilitação profissional e da inter-relação pessoal, como
instrumentos desenvolver a percepção da importância dainstrumentos desenvolver a percepção da importância da
habilitação profissional e da inter-relação pessoal, comohabilitação profissional e da inter-relação pessoal, como
instrumentos enriquecedores para o futuro. enriquecedores parainstrumentos enriquecedores para o futuro. enriquecedores para
o futuro.o futuro.
O presente projeto tem como objetivo principal reduzir o índice deO presente projeto tem como objetivo principal reduzir o índice de
evasão das turmas com percentuais iguais ousuperiores a 15%.evasão das turmas com percentuais iguais ousuperiores a 15%.
Em análise às turmas ofertadas na Etec, identificou-se as 1ªsEm análise às turmas ofertadas na Etec, identificou-se as 1ªs
séries dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança doséries dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Segurança do
Trabalho, e nos modulares noturnos dos 2ºs módulos dos CursosTrabalho, e nos modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos
Técnicos em Secretariado e Segurança do Trabalho, e nosTécnicos em Secretariado e Segurança do Trabalho, e nos
modulares noturnos dos 3ºs módulos dos Cursos Técnicos emmodulares noturnos dos 3ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Eletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, que serão osEletromecânica e Segurança do Trabalho, durante, que serão os
objetos de estudo e ação desse projeto, com o intuito deobjetos de estudo e ação desse projeto, com o intuito de
promover estratégias para o aumento do índice de permanênciapromover estratégias para o aumento do índice de permanência
dos alunos desses módulos, conforme tabela demonstrada nodos alunos desses módulos, conforme tabela demonstrada no
projeto específico inserido no presente site.projeto específico inserido no presente site.

MetodologiaMetodologia
1. Recepcionar, em conjunto com a equipe pedagógica, os alunos1. Recepcionar, em conjunto com a equipe pedagógica, os alunos
ingressantes, nas primeiras semanas, esclarecendo os objetivosingressantes, nas primeiras semanas, esclarecendo os objetivos
de cada curso e apresentando a equipe gestora da U.E.;de cada curso e apresentando a equipe gestora da U.E.;

2. Promover, a partir do diagnóstico docente, reuniões,2. Promover, a partir do diagnóstico docente, reuniões,
orientações e acompanhamento junto aos alunos, objetivandoorientações e acompanhamento junto aos alunos, objetivando
estruturar um plano de ação para sanar lacunas deestruturar um plano de ação para sanar lacunas de
aprendizagem;aprendizagem;

3. Monitorar a frequência dos alunos, através do Doc 16;3. Monitorar a frequência dos alunos, através do Doc 16;

4. Promover ações preventivas, com foco na gestão da4. Promover ações preventivas, com foco na gestão da
permanência dos alunos nos cursos, através de diálogospermanência dos alunos nos cursos, através de diálogos
permanentes com alunos e contato com pais/ responsáveis,permanentes com alunos e contato com pais/ responsáveis,
quando aluno menor de idade;quando aluno menor de idade;

5. Orientar os discentes quanto a importância da realização das5. Orientar os discentes quanto a importância da realização das
atividades, cumprimento de prazos e responsabilidade peloatividades, cumprimento de prazos e responsabilidade pelo
aprendizado;aprendizado;
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6. Auxiliar a coordenação pedagógica na promoção de estratégias6. Auxiliar a coordenação pedagógica na promoção de estratégias
de recuperação contínua, junto aos docentes;de recuperação contínua, junto aos docentes;

7. Sensibilizar os alunos quanto às oportunidades que virão junto7. Sensibilizar os alunos quanto às oportunidades que virão junto
com o curso técnico;com o curso técnico;

8. Aplicar questionários aos alunos dos cursos citados, buscando8. Aplicar questionários aos alunos dos cursos citados, buscando
perceber componentes que encontram maiores dificuldades, deperceber componentes que encontram maiores dificuldades, de
forma a traçar metas para recuperação dos mesmos, em conjuntoforma a traçar metas para recuperação dos mesmos, em conjunto
com oordenadores de curso e pedagógico;com oordenadores de curso e pedagógico;

9. Organizar, em conjunto com a coordenação de curso e9. Organizar, em conjunto com a coordenação de curso e
pedagógica, cronogramas de atividades de complementação depedagógica, cronogramas de atividades de complementação de
estudo e desenvolvimento de competências previstas nos Planosestudo e desenvolvimento de competências previstas nos Planos
de Curso e, monitorar a qualidade das reposições de aulas,de Curso e, monitorar a qualidade das reposições de aulas,
quando houver;quando houver;

10. Participar, com informação sobre os alunos, das reuniões de10. Participar, com informação sobre os alunos, das reuniões de
curso, Conselhos de Classe, monitorando rendimento, frequênciacurso, Conselhos de Classe, monitorando rendimento, frequência
e permanência dos alunos;e permanência dos alunos;

11. Promover, em conjunto com o ATA e coordenadores de curso,11. Promover, em conjunto com o ATA e coordenadores de curso,
palestras motivacionais, voltadas à empregabilidade, com ex-palestras motivacionais, voltadas à empregabilidade, com ex-
alunos e profissionais da área, gerando maior motivação aosalunos e profissionais da área, gerando maior motivação aos
discentes quanto as suas escolhas;discentes quanto as suas escolhas;

12. Organizar a integração: alunos/alunos, alunos/docentes e12. Organizar a integração: alunos/alunos, alunos/docentes e
alunos/Direção, por meio de oficinas, dinâmicasde integração,alunos/Direção, por meio de oficinas, dinâmicasde integração,
reuniões (registradas em Atas) e bate-papos informais;reuniões (registradas em Atas) e bate-papos informais;

13. Realizar reuniões periódicas com os alunos de todos os cursos13. Realizar reuniões periódicas com os alunos de todos os cursos
oferecidos, buscando subsídios para o acompanhamento daoferecidos, buscando subsídios para o acompanhamento da
aprendizagem dos alunos, formação profissional e cumprimentoaprendizagem dos alunos, formação profissional e cumprimento
curricular;curricular;

14. Viabilizar, em conjunto com a equipe pedagógica, a promoção14. Viabilizar, em conjunto com a equipe pedagógica, a promoção
de eventos intraescolares com fins na formação profissional dosde eventos intraescolares com fins na formação profissional dos
alunos, assim como gerar mecanismos para participação dosalunos, assim como gerar mecanismos para participação dos
alunos em eventos externos relacionados ao curso quealunos em eventos externos relacionados ao curso que
frequentam;frequentam;

15. Mapear e promover palestras, fóruns ou workshops sobre15. Mapear e promover palestras, fóruns ou workshops sobre
situações de risco e que exigem atuação específica, como:situações de risco e que exigem atuação específica, como:
bullying, depressão, suicídio, furtos, etc.;bullying, depressão, suicídio, furtos, etc.;

16. Promover, conjuntamente com Ata e coordenadores de curso,16. Promover, conjuntamente com Ata e coordenadores de curso,
a participação do colegiado integrado por empresas e ONGs noa participação do colegiado integrado por empresas e ONGs no
Conselho Escolar, viabilizando caminhos e redimensionando oConselho Escolar, viabilizando caminhos e redimensionando o
fazer pedagógico empresas e ONGs no Conselho Escolar,fazer pedagógico empresas e ONGs no Conselho Escolar,
viabilizando caminhos e redimensionando o fazer pedagógicoviabilizando caminhos e redimensionando o fazer pedagógico
para a construção de relações interativas entre escola e empresa;para a construção de relações interativas entre escola e empresa;

17. Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das17. Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das
Progressões Parciais e suas contribuições para o desenvolvimentoProgressões Parciais e suas contribuições para o desenvolvimento
de competências nos alunos.de competências nos alunos.
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Resultados esperadosResultados esperados
Reduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs sériesReduzir em 50% dos índices de perda das turmas de 1ªs séries
dos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Reduzir em 50% dosdos ETIMs em Eletrônica, Secretariado e Reduzir em 50% dos
índices de perda das turmas de 1ªs séries dos ETIMs emíndices de perda das turmas de 1ªs séries dos ETIMs em
Eletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nosEletrônica, Secretariado e Segurança do Trabalho, e nos
modulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos emmodulares noturnos dos 2ºs módulos dos Cursos Técnicos em
Segurança do Trabalho, e nos modulares noturnos dos 3ºsSegurança do Trabalho, e nos modulares noturnos dos 3ºs
módulos dos Cursos Técnicos em Eletromecânica e Segurança domódulos dos Cursos Técnicos em Eletromecânica e Segurança do
Trabalho, durante, durante os 1º e 2º Semestres do ano letivo deTrabalho, durante, durante os 1º e 2º Semestres do ano letivo de
2019.2019.
Demonstrar através de gráficos os principais motivos que levamDemonstrar através de gráficos os principais motivos que levam
os discentes a evadirem dos cursos Demonstrar através deos discentes a evadirem dos cursos Demonstrar através de
gráficos os principais motivos que levam os discentes a evadiremgráficos os principais motivos que levam os discentes a evadirem
dos cursos estudados.dos cursos estudados.
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