Ambientes da escola que integraram o projeto 5S em 2018:
Laboratórios
 Laboratórios de Eletrônica e Eletromecânica receberam bancadas, organização
das ferramentas e colocação de armários.
 Laboratório de Informática 26 foram adquiridos novos computadores.
Administração
 Sala dos Coordenadores de área foram organizados os arquivos.
 Sala dos Professores foi substituído o bebedouro por um Purificador de água.
 Recepção foram organizados materiais de uso comum dos alunos e alguns
transferidos para o laboratório de segurança do trabalho como cadeira de roda e
maca.
 Diretoria de serviços alterou a forma de atendimento, devido redução do
número de colaboradores.
Apoio e área externa
 Auditório devido TCC intitulado Automação Sonora desenvolvida pelo Ensino
Técnico e médio em Eletrônica, recebeu duas caixas de som.
 No Jardim foram plantadas rosas.
 Estacionamento demarcação das faixas.
 Calçada Instalação de holofotes.
 No almoxarifado devido as melhorias nos laboratórios de Eletrônica,
Eletromecânica e Informática as diversas rotinas de trabalho foram otimizadas .
 Inservíveis no 18/12/2018 foi realizada a transferência definitiva de 137 itens
pela Divisão de Patrimônio – CEETEPS.
Biblioteca e salas de aulas 02, 06, 10, 15 e 16
 Nas salas de aula houve redução das pichações.
 Na biblioteca Reestruturação do espaço físico, através da organização do acervo
e aumento do número de computadores.

Outros ambientes e ações durante o desenvolvimento do Projeto
 Aproveitando projetos na unidade com temas voltados para sustentabilidade, os
copos plásticos descartáveis foram substituídos por copos ecológicos de fibra de
coco. Foi necessário a colocação de uma pia na copa para alimentação dos
professores.
 A Secretaria Acadêmica organizou os arquivos, gerando uma quantidade
considerável de materiais que foram descartados.
 Devido doação de professores está em elaboração laboratório de física, química,
biologia e geografia.
Todas essas ações foram contribuições dos alunos, professores e de toda a
comunidade escolar.

•

A Etec Prof Aprigio Gonzaga utiliza 7.500 copos plásticos por mês!!

•

São 90.000 copos por ano !!

•

A unidade escolar gasta e torno de R$ 252,00 por mês e R$ 3.024,00 por ano!

•

Novembro e Dezembro de 2018 não ocorreu compras de copos plásticos.

