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INTRODUÇÃO Segundo o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas doINTRODUÇÃO Segundo o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas do
CEETEP,guiado pelo Projeto Político Pedagógico (PPP)_ em que são explicitados os valores, asCEETEP,guiado pelo Projeto Político Pedagógico (PPP)_ em que são explicitados os valores, as
crenças e os princípios pedagógicos da escola _, o Plano Plurianual de Gestão (PPG) é o documentocrenças e os princípios pedagógicos da escola _, o Plano Plurianual de Gestão (PPG) é o documento
responsável por apresentar a proposta de trabalho da ETEC. Alicerçados no PPP, nos objetivos eresponsável por apresentar a proposta de trabalho da ETEC. Alicerçados no PPP, nos objetivos e
metas estabelecidos mediante o estudo dos cenários interno e externo, na análise da situação atualmetas estabelecidos mediante o estudo dos cenários interno e externo, na análise da situação atual
e a desejada pela comunidade para a escola, os projetos são criados e desenvolvidos coletivamente.e a desejada pela comunidade para a escola, os projetos são criados e desenvolvidos coletivamente.
O Plano Plurianual de Gestão possui vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual,O Plano Plurianual de Gestão possui vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual,
o que, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. Todo projetoo que, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. Todo projeto
supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar umsupõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma novaestado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova
estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Umestabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Um
projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessasprojeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação possível comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI,tornam visíveis os campos de ação possível comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI,
2000). O presente Plano Plurianual de Gestão proporciona a reflexão sobre tais questões, em uma2000). O presente Plano Plurianual de Gestão proporciona a reflexão sobre tais questões, em uma
época de mudanças sociais, de novas formas de convivência geradas pelas diversas tecnologias, deépoca de mudanças sociais, de novas formas de convivência geradas pelas diversas tecnologias, de
valores sociais e culturais. Busca-se, neste documento, diversificar as concepções educacionais evalores sociais e culturais. Busca-se, neste documento, diversificar as concepções educacionais e
despertar iniciativas inovadoras aos procedimentos didático-pedagógicos, bem como dedicardespertar iniciativas inovadoras aos procedimentos didático-pedagógicos, bem como dedicar
especial atenção à comunidade de pais e do entorno da escola. Em conformidade com os objetivosespecial atenção à comunidade de pais e do entorno da escola. Em conformidade com os objetivos
educacionais do Ensino Técnico e com as competências profissionais que a instituição deveeducacionais do Ensino Técnico e com as competências profissionais que a instituição deve
transmitir, esta unidade de ensino mantém como meta constante o apreço por uma aprendizagemtransmitir, esta unidade de ensino mantém como meta constante o apreço por uma aprendizagem
contextualizada na realidade do educando, nos campos social, político e científico-tecnológico,contextualizada na realidade do educando, nos campos social, político e científico-tecnológico,
preocupando-se com a formação geral para o exercício da cidadania, bem como a educaçãopreocupando-se com a formação geral para o exercício da cidadania, bem como a educação
profissional de nível técnico. Propomos uma escola estruturada na organização, ética, trabalho eprofissional de nível técnico. Propomos uma escola estruturada na organização, ética, trabalho e
respeito a individualidade do aluno, para que assim o mesmo possa, efetivamente, construir suarespeito a individualidade do aluno, para que assim o mesmo possa, efetivamente, construir sua
autonomia e saiba agir com a responsabilidade necessária ao convívio social. Neste plano,autonomia e saiba agir com a responsabilidade necessária ao convívio social. Neste plano,
apresentamos proposta que, respaldada na Legislação vigente, volta-se à educação básica (Ensinoapresentamos proposta que, respaldada na Legislação vigente, volta-se à educação básica (Ensino
Médio) e profissional (Ensino Técnico), promovendo uma escola que valoriza o ser humano, onde seMédio) e profissional (Ensino Técnico), promovendo uma escola que valoriza o ser humano, onde se
trabalham habilidades, se desenvolvem competências, de modo a possibilitar ao discente formaçãotrabalham habilidades, se desenvolvem competências, de modo a possibilitar ao discente formação
profissional que acompanhe os avanços tecnológicos, traduzindo, assim, na missão da Etec deprofissional que acompanhe os avanços tecnológicos, traduzindo, assim, na missão da Etec de
Ferraz de Vasconcelos que é “Oferecer um ensino de qualidade respeitando a ética e o ser humano,Ferraz de Vasconcelos que é “Oferecer um ensino de qualidade respeitando a ética e o ser humano,
desenvolvida por uma gestão democrática”. Fundamentado no trabalho e desenvolvendo osdesenvolvida por uma gestão democrática”. Fundamentado no trabalho e desenvolvendo os
caráteres participativo, crítico e democrático na gestão escolar, neste ano de 2020 o PPG contoucaráteres participativo, crítico e democrático na gestão escolar, neste ano de 2020 o PPG contou
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com a importante participação de todas as áreas da comunidade escolar, do corpo docente,com a importante participação de todas as áreas da comunidade escolar, do corpo docente,
discente, funcionários, representantes e responsáveis de alunos e membros da comunidade. Adiscente, funcionários, representantes e responsáveis de alunos e membros da comunidade. A
metodologia utilizada foi a de incluir membros das diversas áreas de atuação da unidade nos blocosmetodologia utilizada foi a de incluir membros das diversas áreas de atuação da unidade nos blocos
constituintes do PPG. Por meio de reuniões e informações transmitidas e analisadas por meiosconstituintes do PPG. Por meio de reuniões e informações transmitidas e analisadas por meios
digitais, foram feitos estudos dos conteúdos do PPG anterior. Posteriormente, em momentosdigitais, foram feitos estudos dos conteúdos do PPG anterior. Posteriormente, em momentos
especificamente reservados para isso, os participantes se reuniram com seus pares e com a equipeespecificamente reservados para isso, os participantes se reuniram com seus pares e com a equipe
gestora para a discussão dos temas, e, após um consenso, concluíram os trabalhos de reelaboração.gestora para a discussão dos temas, e, após um consenso, concluíram os trabalhos de reelaboração.
As metodologias utilizadas foram: realização de análise Swot, reuniões de pais/ responsáveis eAs metodologias utilizadas foram: realização de análise Swot, reuniões de pais/ responsáveis e
discentes, apresentação do PPG durante a reunião pedagógica, reunião com responsáveis discentes,discentes, apresentação do PPG durante a reunião pedagógica, reunião com responsáveis discentes,
reunião de equipe e encontros para consenso de informação.reunião de equipe e encontros para consenso de informação.

HistóricoHistórico
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Histórico da Escola A Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos foi concebida por iniciativaHistórico da Escola A Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos foi concebida por iniciativa
do Prefeito Municipal Dr. Jorge Abissamra junto ao Governador do Estado Sr. José Serra, sendo que ado Prefeito Municipal Dr. Jorge Abissamra junto ao Governador do Estado Sr. José Serra, sendo que a
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos ficou responsável pela construção do prédio e aPrefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos ficou responsável pela construção do prédio e a
manutenção, e o Centro Paula Souza responsável por toda a estrutura pedagógica. A escola foi bemmanutenção, e o Centro Paula Souza responsável por toda a estrutura pedagógica. A escola foi bem
aceita por toda a população, oferecida a oportunidade a juventude de Ferraz de Vasconcelos eaceita por toda a população, oferecida a oportunidade a juventude de Ferraz de Vasconcelos e
região. Tal alegria da população confirma a necessidade de qualificar a mão de obra na cidade e emregião. Tal alegria da população confirma a necessidade de qualificar a mão de obra na cidade e em
suas proximidades, incentivou os jovens a buscar e dar continuidade aos estudos, dizendo: “A Escolasuas proximidades, incentivou os jovens a buscar e dar continuidade aos estudos, dizendo: “A Escola
Técnica é fundamental para a juventude, pois muitas vezes as empresas não possuem pessoal paraTécnica é fundamental para a juventude, pois muitas vezes as empresas não possuem pessoal para
contratar por falta de mão de obra, por isso a especialização é essencial." A Unidade Escolar inicioucontratar por falta de mão de obra, por isso a especialização é essencial." A Unidade Escolar iniciou
as atividades no dia 30 de julho de 2007, como extensão da Etec Presidente Vargas de Mogi dasas atividades no dia 30 de julho de 2007, como extensão da Etec Presidente Vargas de Mogi das
Cruzes, com 120 alunos no período da tarde sendo distribuídos nos cursos técnicos emCruzes, com 120 alunos no período da tarde sendo distribuídos nos cursos técnicos em
Administração, Informática e Segurança do Trabalho. Em 11 de setembro do mesmo ano, peloAdministração, Informática e Segurança do Trabalho. Em 11 de setembro do mesmo ano, pelo
Decreto n° 52153 do Governador José Serra, a escola foi criada como Escola Técnica Estadual deDecreto n° 52153 do Governador José Serra, a escola foi criada como Escola Técnica Estadual de
Ferraz de Vasconcelos. A inauguração da Etec Ferraz de Vasconcelos veio ocorrer em 10 de outubroFerraz de Vasconcelos. A inauguração da Etec Ferraz de Vasconcelos veio ocorrer em 10 de outubro
de 2007, com presença do Sr. Governador e da Superintendente do Centro Paula Souza. A escolade 2007, com presença do Sr. Governador e da Superintendente do Centro Paula Souza. A escola
teve um aumento no número de vagas ofertadas, passando de 240 alunos em julho de 2007 parateve um aumento no número de vagas ofertadas, passando de 240 alunos em julho de 2007 para
1.200 alunos em fevereiro de 2010, entre Ensino Médio, Técnico e Semipresencial. Em janeiro de1.200 alunos em fevereiro de 2010, entre Ensino Médio, Técnico e Semipresencial. Em janeiro de
2018 a Etec de Ferraz de Vasconcelos ganha um novo prédio que será compartilhado com a Fatec.2018 a Etec de Ferraz de Vasconcelos ganha um novo prédio que será compartilhado com a Fatec.
Este situado mais próximo ao polo industrial e com condições de infraestrutura muito melhor paraEste situado mais próximo ao polo industrial e com condições de infraestrutura muito melhor para
oferecer novos cursos e conforto a comunidade escolar. Entre as melhorias estão: mais salas deoferecer novos cursos e conforto a comunidade escolar. Entre as melhorias estão: mais salas de
aulas, laboratórios e auditório, assim proporcionando a unidade fornecer 3 (três) turmas do Ensinoaulas, laboratórios e auditório, assim proporcionando a unidade fornecer 3 (três) turmas do Ensino
Regular, 3 (três) turmas do Ensino Técnico Integrado ao médio em Administração, 3 (três) turmas doRegular, 3 (três) turmas do Ensino Técnico Integrado ao médio em Administração, 3 (três) turmas do
Ensino Técnico Integrado ao Médio em Informática período manhã/tarde, 1 (uma) turma do EnsinoEnsino Técnico Integrado ao Médio em Informática período manhã/tarde, 1 (uma) turma do Ensino
Médio Técnico com Qualificação em Banco de Dados no período vespertino e no período da noite, aMédio Técnico com Qualificação em Banco de Dados no período vespertino e no período da noite, a
unidade conta com 9 (nove) turmas sendo 3 (três) do curso técnico em Administração, 3 (três) dounidade conta com 9 (nove) turmas sendo 3 (três) do curso técnico em Administração, 3 (três) do
curso técnico em Logística e 3 (três) e 3 (três) do curso técnico em Segurança do Trabalho. Aoscurso técnico em Logística e 3 (três) e 3 (três) do curso técnico em Segurança do Trabalho. Aos
sábados a Unidade Escolar possui 5 (cinco) turmas sendo, 3 (três) no curso de Administração, nasábados a Unidade Escolar possui 5 (cinco) turmas sendo, 3 (três) no curso de Administração, na
modalidade Telecurso – Tec e 2 (duas) turmas do curso Técnico em Informática semipresencial. Emmodalidade Telecurso – Tec e 2 (duas) turmas do curso Técnico em Informática semipresencial. Em
2017 o curso de Informática não foi ofertado no 2° semestre, por motivos de avaliação do Centro2017 o curso de Informática não foi ofertado no 2° semestre, por motivos de avaliação do Centro
Paula Souza. Atualmente a Unidade Escolar possui cerca de 1.000 alunos com expectativas dePaula Souza. Atualmente a Unidade Escolar possui cerca de 1.000 alunos com expectativas de
ofertar novos cursos nos próximos 2 anos na área de Gestão e Negócios. Atualmente a Unidadeofertar novos cursos nos próximos 2 anos na área de Gestão e Negócios. Atualmente a Unidade
Escolar disponibiliza os seguintes cursos CURSOS QUANTIDADE DE ALUNOS PERÍODO ENSINO MÉDIOEscolar disponibiliza os seguintes cursos CURSOS QUANTIDADE DE ALUNOS PERÍODO ENSINO MÉDIO
120 MANHÃ ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MARKETING 80120 MANHÃ ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MARKETING 80
MANHÃ ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM JOGOS DIGITAIS 80MANHÃ ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM JOGOS DIGITAIS 80
MANHÃ ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIODE ADMINISTRAÇÃO 40 INTEGRAL ENSINO TÉCNICOMANHÃ ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIODE ADMINISTRAÇÃO 40 INTEGRAL ENSINO TÉCNICO
INTEGRADO AO MÉDIO DE INFORMÁTICA 40 INTEGRAL ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃOINTEGRADO AO MÉDIO DE INFORMÁTICA 40 INTEGRAL ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 120 TARDE ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 120 TARDE ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DE ADMIN.; DE BANCO DE DADOS 120 TARDE ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOPROFISSIONAL DE ADMIN.; DE BANCO DE DADOS 120 TARDE ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
120 NOITE ENSINO TÉCNICO EM LOGISTICA 120 NOITE ENSINO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO120 NOITE ENSINO TÉCNICO EM LOGISTICA 120 NOITE ENSINO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO 120 NOITE FONTE: SECRETARIA ACADEMICA 03/2020 Conforme seu planejamentoTRABALHO 120 NOITE FONTE: SECRETARIA ACADEMICA 03/2020 Conforme seu planejamento
estratégico a unidade escolar está se adequando aos novos currículos escolar, ofertando as novasestratégico a unidade escolar está se adequando aos novos currículos escolar, ofertando as novas
modalidades de cursos que estão sendo disponibilizado pelo Centro Paula Souza. No Vestibulinhomodalidades de cursos que estão sendo disponibilizado pelo Centro Paula Souza. No Vestibulinho
realizado no 2° semestre de 2018 a instituição substituiu os 1° Etim de Administração e Informáticarealizado no 2° semestre de 2018 a instituição substituiu os 1° Etim de Administração e Informática
por 3 (três) novos cursos (M-Tec) Marketing, Administração e Jogos Digitais e mais 1 (uma) turma dopor 3 (três) novos cursos (M-Tec) Marketing, Administração e Jogos Digitais e mais 1 (uma) turma do
curso M-Tec Banco de Dados proporcionando a comunidade a ampliação na qualificação ecurso M-Tec Banco de Dados proporcionando a comunidade a ampliação na qualificação e
capacitação para novos desafios no mercado de trabalho. Com essas iniciativas a unidades escolarcapacitação para novos desafios no mercado de trabalho. Com essas iniciativas a unidades escolar
poderá em um curto espaço de tempo ofertar novos cursos na área de gestão e utilizar todas aspoderá em um curto espaço de tempo ofertar novos cursos na área de gestão e utilizar todas as
salas de aulas no período vespertino. Em seus 13 anos de existência a unidade escolar tem orgulhosalas de aulas no período vespertino. Em seus 13 anos de existência a unidade escolar tem orgulho
de seus avanços em relação a qualidade do ensino e das realizações que pode proporcionar aosde seus avanços em relação a qualidade do ensino e das realizações que pode proporcionar aos
diversos alunos que conseguiram atingir seus objetivos profissionais e pessoais. Alguns estudaramdiversos alunos que conseguiram atingir seus objetivos profissionais e pessoais. Alguns estudaram
entre grandes Universidades Federais, Estaduais e Particulares (USP, UFRJ, UFRS, UNIFESP, FATECS,entre grandes Universidades Federais, Estaduais e Particulares (USP, UFRJ, UFRS, UNIFESP, FATECS,
UNIP, UMC, UNICID, BRAZ CUBAS e entre outras) e já atuam em suas áreas como Medicina,UNIP, UMC, UNICID, BRAZ CUBAS e entre outras) e já atuam em suas áreas como Medicina,
Engenharia, Direito, Contabilidade, Administração, Marketing e entre outros. Tornamos referência naEngenharia, Direito, Contabilidade, Administração, Marketing e entre outros. Tornamos referência na
região desde 2010, em relação ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SARESP, aoregião desde 2010, em relação ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SARESP, ao
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observarmos os resultados obtidos pelos indicadores escolares de cada ano. Dentre as realizações eobservarmos os resultados obtidos pelos indicadores escolares de cada ano. Dentre as realizações e
participações da Escola, destacam-se: LINHA DO TEMPO – ETEC FERRAZ DE VASCONCELOS 2007 –participações da Escola, destacam-se: LINHA DO TEMPO – ETEC FERRAZ DE VASCONCELOS 2007 –
2019 2007 Em 30 de julho inicia-se as atividades da unidade escolar, como extensão da Etec2019 2007 Em 30 de julho inicia-se as atividades da unidade escolar, como extensão da Etec
Presidente Vargas de Mogi das Cruzes, com 120 alunos no período da tarde sendo distribuídos nosPresidente Vargas de Mogi das Cruzes, com 120 alunos no período da tarde sendo distribuídos nos
cursos técnicos em Administração, Informática e Segurança do Trabalho. Em 11 de setembro docursos técnicos em Administração, Informática e Segurança do Trabalho. Em 11 de setembro do
mesmo ano, pelo Decreto n° 52153 do Governador José Serra, a unidade foi criada como Escolamesmo ano, pelo Decreto n° 52153 do Governador José Serra, a unidade foi criada como Escola
Técnica de Ferraz de Vasconcelos. A inauguração da Etec veio ocorrer em 10 de outubro de 2007,Técnica de Ferraz de Vasconcelos. A inauguração da Etec veio ocorrer em 10 de outubro de 2007,
com presença do Sr. Governador e da Superintendente do Centro Paula Souza. 2008 Criação da APMcom presença do Sr. Governador e da Superintendente do Centro Paula Souza. 2008 Criação da APM
da Escola que desde então vem suprindo as necessidades emergenciais da Unidade. Proporcionouda Escola que desde então vem suprindo as necessidades emergenciais da Unidade. Proporcionou
encontros semana saúde pacientes atendidos pela Unidade Básica de Saúde do Bairro, onde osencontros semana saúde pacientes atendidos pela Unidade Básica de Saúde do Bairro, onde os
mesmos participaram. 2009 Participação no concurso Programa "Parceiros Vitae" de apoio ao Ensinomesmos participaram. 2009 Participação no concurso Programa "Parceiros Vitae" de apoio ao Ensino
Técnico e Agora Técnico, classificando-se para apresentação final. 2010 Apresentação do projetoTécnico e Agora Técnico, classificando-se para apresentação final. 2010 Apresentação do projeto
final, onde o mesmo foi premiado com a execução da instalação dos laboratórios de informática.final, onde o mesmo foi premiado com a execução da instalação dos laboratórios de informática.
Nasce o Projeto ETEC DAY, criado pelo Assistente Técnico Administrativo Professor Omar Tatari,Nasce o Projeto ETEC DAY, criado pelo Assistente Técnico Administrativo Professor Omar Tatari,
evento este com o objetivo de atrair a comunidade para dentro da escola. 2012 Participação na 4°evento este com o objetivo de atrair a comunidade para dentro da escola. 2012 Participação na 4°
FETEEPS - Com o projeto Gerador Magnético - com orientação da professora artes Meirioni eFETEEPS - Com o projeto Gerador Magnético - com orientação da professora artes Meirioni e
professor de Física Adriano Oliveira. 2013 A escola apresentou 3 (três) projetos no Desafio Inova doprofessor de Física Adriano Oliveira. 2013 A escola apresentou 3 (três) projetos no Desafio Inova do
Centro Paula Souza, conquistando uma Menção Honrosa na área de "Ambiente, Saúde" eCentro Paula Souza, conquistando uma Menção Honrosa na área de "Ambiente, Saúde" e
"Informação e Comunicação". Os alunos foram recebidos na Fatec de Mogi das Cruzes para o"Informação e Comunicação". Os alunos foram recebidos na Fatec de Mogi das Cruzes para o
recebimento da Premiação. Participação do programa de Intercâmbio Cultural com viagens aosrecebimento da Premiação. Participação do programa de Intercâmbio Cultural com viagens aos
Estados Unidos, com contemplação da Professora Andrea, depois de muitos discentes participarem eEstados Unidos, com contemplação da Professora Andrea, depois de muitos discentes participarem e
ser premiados. 2014 A Unidade escolar concorreu ao Prêmio Construindo a Nação, apresentando oser premiados. 2014 A Unidade escolar concorreu ao Prêmio Construindo a Nação, apresentando o
projeto "Organização LOAC." 2015 Participação na FEETPS onde os professores Ademir Cardoso eprojeto "Organização LOAC." 2015 Participação na FEETPS onde os professores Ademir Cardoso e
Denise Tieko foram orientadores no projeto dos alunos do Ensino Médio Integrado ao Médio deDenise Tieko foram orientadores no projeto dos alunos do Ensino Médio Integrado ao Médio de
Administração, com o desenvolvimento de aplicativo de gerenciamento. 2016 Realização do 1°Administração, com o desenvolvimento de aplicativo de gerenciamento. 2016 Realização do 1°
Fórum da Região do Alto Tiete integrando as escolas Municipais, Estaduais, Particulares, Etecs,Fórum da Região do Alto Tiete integrando as escolas Municipais, Estaduais, Particulares, Etecs,
Fatecs, Associações Comerciais, Prefeituras, Diretorias de ensino, SEBRAE, Empresas Parceiras eFatecs, Associações Comerciais, Prefeituras, Diretorias de ensino, SEBRAE, Empresas Parceiras e
Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo por intermédio da Subsecretaria deSecretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo por intermédio da Subsecretaria de
Empreendedorismo. Evento este que recebeu cerca de 1.000 discente no auditório do CEMFORPE naEmpreendedorismo. Evento este que recebeu cerca de 1.000 discente no auditório do CEMFORPE na
cidade de Mogi das Cruzes, com cobertura da mídia escrita e falada da região do Alto Tietê. A Eteccidade de Mogi das Cruzes, com cobertura da mídia escrita e falada da região do Alto Tietê. A Etec
realiza a 2° FEJEF, com participação de 6.000 pessoas, exposição de projetos dos alunosrealiza a 2° FEJEF, com participação de 6.000 pessoas, exposição de projetos dos alunos
desenvolvidos em sala de aula, oportunidades de estágios e empregos, palestras e orientaçãodesenvolvidos em sala de aula, oportunidades de estágios e empregos, palestras e orientação
vocacional, realizadas pelas empresas parceiras, são cerca de 42 stands, evento este realizado novocacional, realizadas pelas empresas parceiras, são cerca de 42 stands, evento este realizado no
espaço Montreal em Ferraz de Vasconcelos. 2017 Pelo segundo ano consecutivo a Unidade Escolarespaço Montreal em Ferraz de Vasconcelos. 2017 Pelo segundo ano consecutivo a Unidade Escolar
realiza o Fórum de Empreendedorismo, desta vez realizado na própria Unidade Escolar, comrealiza o Fórum de Empreendedorismo, desta vez realizado na própria Unidade Escolar, com
participação afinco de nossos parceiros e também com realização de palestra e talkshow. Realizaçãoparticipação afinco de nossos parceiros e também com realização de palestra e talkshow. Realização
da 3° FEJEF - no espaço Montreal Eventos com participação das escolas Municipais e Estaduais deda 3° FEJEF - no espaço Montreal Eventos com participação das escolas Municipais e Estaduais de
Ferraz e Diretoria de Ensino de Suzano. A cada ano estamos atingindo as metas e objetivos atraindoFerraz e Diretoria de Ensino de Suzano. A cada ano estamos atingindo as metas e objetivos atraindo
mais empresas e pessoas interessadas em projetos Educacionais. O Principal objetivo e divulgar osmais empresas e pessoas interessadas em projetos Educacionais. O Principal objetivo e divulgar os
projetos existentes na unidade escolar como o Vestibulinho da Etec e seus respectivos cursos, com aprojetos existentes na unidade escolar como o Vestibulinho da Etec e seus respectivos cursos, com a
meta de aumentar nossa demanda nos cursos ofertados. 2018 Em 3 (três) anos consecutivos a Etecmeta de aumentar nossa demanda nos cursos ofertados. 2018 Em 3 (três) anos consecutivos a Etec
de Ferraz conquistas resultados significativos perante a sua regional e a própria instituição Centrode Ferraz conquistas resultados significativos perante a sua regional e a própria instituição Centro
Paula Souza (ETECs) Ao longo de seus quase 12 anos a Etec de Ferraz vem sendo reconhecida porPaula Souza (ETECs) Ao longo de seus quase 12 anos a Etec de Ferraz vem sendo reconhecida por
toda a Comunidade Escolar e Local como uma Instituição de qualidade e prestigio fazendo com quetoda a Comunidade Escolar e Local como uma Instituição de qualidade e prestigio fazendo com que
muitas empresas venham ofertar oportunidades de estágios e jovem aprendiz. No fim deste mesmomuitas empresas venham ofertar oportunidades de estágios e jovem aprendiz. No fim deste mesmo
ano a Etec terminou com cerca de 60 discentes atuando em estágios ou jovem aprendiz. O que fazano a Etec terminou com cerca de 60 discentes atuando em estágios ou jovem aprendiz. O que faz
com que alcançamos grandes resultados referente a evasão escolar. Em janeiro de 2018 a Etec decom que alcançamos grandes resultados referente a evasão escolar. Em janeiro de 2018 a Etec de
Ferraz de Vasconcelos ganha um novo endereço compartilhado com a Fatec, possui 11 salas de aula,Ferraz de Vasconcelos ganha um novo endereço compartilhado com a Fatec, possui 11 salas de aula,
3 laboratórios de informática, 1 laboratório de ciência, 1 auditório com capacidade para 220 pessoas3 laboratórios de informática, 1 laboratório de ciência, 1 auditório com capacidade para 220 pessoas
e 1 biblioteca, além de um amplo espaço para administração, podemos pontuar o refeitório e ae 1 biblioteca, além de um amplo espaço para administração, podemos pontuar o refeitório e a
cantina. Trata-se uma grande vitória para a comunidade escolar e a comunidade local, poiscantina. Trata-se uma grande vitória para a comunidade escolar e a comunidade local, pois
proporcionará uma melhora na realização das práticas docentes, como no aumento de ofertas deproporcionará uma melhora na realização das práticas docentes, como no aumento de ofertas de
vagas, e também novos cursos. Com a mudança de endereço e com um espaço amplo a Etecvagas, e também novos cursos. Com a mudança de endereço e com um espaço amplo a Etec
aumenta a oferta de vagas nos cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho de 40aumenta a oferta de vagas nos cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho de 40
vagas para 80 vagas nos dois cursos, assim passa a utilizar todas as salas de aulas no períodovagas para 80 vagas nos dois cursos, assim passa a utilizar todas as salas de aulas no período
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noturno no 2° Semestre de 2018. Também possibilita o aumento de ofertas de vagas para o períodonoturno no 2° Semestre de 2018. Também possibilita o aumento de ofertas de vagas para o período
da manhã, deixando de oferecer os cursos técnicos integrados ao ensino médio de Administração eda manhã, deixando de oferecer os cursos técnicos integrados ao ensino médio de Administração e
Informática, proporcionando a oferta de 3 cursos novos M-Tec Administração, Marketing e JogosInformática, proporcionando a oferta de 3 cursos novos M-Tec Administração, Marketing e Jogos
Digitais, além de mais uma turma de banco de dados nos períodos da manhã e tarde. SendoDigitais, além de mais uma turma de banco de dados nos períodos da manhã e tarde. Sendo
também uma das únicas Etecs a ofertar ainda o Ensino Médio Regular. A Etec tem como objetivotambém uma das únicas Etecs a ofertar ainda o Ensino Médio Regular. A Etec tem como objetivo
estar atendendo as mudanças a serem realizadas na Educação. Atualização do logotipo daestar atendendo as mudanças a serem realizadas na Educação. Atualização do logotipo da
instituição dando um visual mais contemporâneo, tornando-o com aspectos mais jovial, tendo boainstituição dando um visual mais contemporâneo, tornando-o com aspectos mais jovial, tendo boa
aceitação por toda a comunidade escolar e local. Realização da 4°FEJEF - Feira do Estudante Jovemaceitação por toda a comunidade escolar e local. Realização da 4°FEJEF - Feira do Estudante Jovem
Empreendedor de Ferraz, com público estimado em cerca de 6.000 pessoas. Realização do 3° FórumEmpreendedor de Ferraz, com público estimado em cerca de 6.000 pessoas. Realização do 3° Fórum
de empreendedorismo com a participação de todos os discentes e docentes da unidade escolar cujode empreendedorismo com a participação de todos os discentes e docentes da unidade escolar cujo
tema foi Empreendedorismo - O Emprego do Futuro, onde tratamos de uma semana atendendotema foi Empreendedorismo - O Emprego do Futuro, onde tratamos de uma semana atendendo
todos os períodos e cursos com diversas palestras com foco em startup, mercado de trabalho,todos os períodos e cursos com diversas palestras com foco em startup, mercado de trabalho,
empreendedorismo social, carreira. 2019 Para o início de 2019 projetamos e estamos executandoempreendedorismo social, carreira. 2019 Para o início de 2019 projetamos e estamos executando
diversas melhorias que possam trazer benefícios aos docentes e discentes, como a implantação dasdiversas melhorias que possam trazer benefícios aos docentes e discentes, como a implantação das
Salas Ambientes que contribuirá para aplicação das Metodologias Ativas, facilitação na dinâmica dasSalas Ambientes que contribuirá para aplicação das Metodologias Ativas, facilitação na dinâmica das
aulas, ampliando as responsabilidades de organização e limpeza por parte de todos osaulas, ampliando as responsabilidades de organização e limpeza por parte de todos os
colaboradores, incentivando a interdisciplinaridade através da ambientação das salas de aulas porcolaboradores, incentivando a interdisciplinaridade através da ambientação das salas de aulas por
parte dos docentes e colaboração da equipe de gestão. Através das parcerias existentes projetamosparte dos docentes e colaboração da equipe de gestão. Através das parcerias existentes projetamos
inúmeras ações conjuntas dentro dos nossos escopos de projetos a serem executados durante oinúmeras ações conjuntas dentro dos nossos escopos de projetos a serem executados durante o
calendário escolar anual. Para tanto foram realizadas diversas reuniões entre professores,calendário escolar anual. Para tanto foram realizadas diversas reuniões entre professores,
coordenação, equipe de gestão, discentes e parceiros onde todos podem alinhar suas participações.coordenação, equipe de gestão, discentes e parceiros onde todos podem alinhar suas participações.
Entre os projetos executados podemos citar: Geração de oportunidades de estágios na regiãoEntre os projetos executados podemos citar: Geração de oportunidades de estágios na região
através da parceria Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos através da Secretaria da Industria,através da parceria Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos através da Secretaria da Industria,
Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. O qual obtivemos grande sucesso aoAssociação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. O qual obtivemos grande sucesso ao
inserirmos alunos dos diversos cursos no mercado de trabalho. Participação de empresários nasinserirmos alunos dos diversos cursos no mercado de trabalho. Participação de empresários nas
apresentações e acompanhamento dos desenvolvimentos dos projetos de Tccs e também dosapresentações e acompanhamento dos desenvolvimentos dos projetos de Tccs e também dos
eventos realizados como Feira de ciência, Casa Aberta; Dentre as contribuições dos parceiroseventos realizados como Feira de ciência, Casa Aberta; Dentre as contribuições dos parceiros
podemos realizar nossa Casa Aberta com participação de diversas escolas que também durante opodemos realizar nossa Casa Aberta com participação de diversas escolas que também durante o
ano trazem seus alunos e discentes para conhecer nossa estrutura e a didática e metodologiaano trazem seus alunos e discentes para conhecer nossa estrutura e a didática e metodologia
utilizada por nossos docentes. Temos que citar escolas municipais de São Paulo e Poa. Tambémutilizada por nossos docentes. Temos que citar escolas municipais de São Paulo e Poa. Também
corriqueiramente realizamos visitas em diversas escolas apresentando nossos cursos e Vestibulinho.corriqueiramente realizamos visitas em diversas escolas apresentando nossos cursos e Vestibulinho.
Com as preocupações noticiadas pelo aumento da transmissão do sarampo e a falta de vacina nosCom as preocupações noticiadas pelo aumento da transmissão do sarampo e a falta de vacina nos
municípios conseguimos em nossa semana da saúde trazer os profissionais da Secretaria da saúdemunicípios conseguimos em nossa semana da saúde trazer os profissionais da Secretaria da saúde
do município de Ferraz de Vasconcelos para atender nossos colaboradores assim como nossosdo município de Ferraz de Vasconcelos para atender nossos colaboradores assim como nossos
alunos e comunidade em dois dias de ação. Também aproveitamos trazer palestrante para falaralunos e comunidade em dois dias de ação. Também aproveitamos trazer palestrante para falar
sobre diversos assuntos com apoio da Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes. Apoiamos asobre diversos assuntos com apoio da Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes. Apoiamos a
realização do Campeonato Regional do Alto Tiete de Domino e Dama realizado pela APAE de Ferrazrealização do Campeonato Regional do Alto Tiete de Domino e Dama realizado pela APAE de Ferraz
de Vasconcelos onde nossos alunos foram selecionados para serem juízes voluntários treinados pelode Vasconcelos onde nossos alunos foram selecionados para serem juízes voluntários treinados pelo
professor de educação física Leslie. A participação segundo depoimentos de discentes foi umaprofessor de educação física Leslie. A participação segundo depoimentos de discentes foi uma
experiência muito gratificante em ser voluntário em uma ação como essa! Participação em diversosexperiência muito gratificante em ser voluntário em uma ação como essa! Participação em diversos
Campeonatos municipais e regionais nas mais variadas modalidades masculina e feminina obtendoCampeonatos municipais e regionais nas mais variadas modalidades masculina e feminina obtendo
grandes resultados. Realização da nossa Festa Agustina com participação da comunidade escolar egrandes resultados. Realização da nossa Festa Agustina com participação da comunidade escolar e
comunidade local obtendo muitas arrecadações através dos alunos e empresários. Com acomunidade local obtendo muitas arrecadações através dos alunos e empresários. Com a
organização e apoio dos diversos docentes e coordenadores e apoio da gestão foi realizada a Feiraorganização e apoio dos diversos docentes e coordenadores e apoio da gestão foi realizada a Feira
de Ciência com a apresentação de excelentes trabalhos e participação de toda instituição e dosde Ciência com a apresentação de excelentes trabalhos e participação de toda instituição e dos
empresários e secretário da indústria de Ferraz de Vasconcelos Seguindo o calendário escolar emempresários e secretário da indústria de Ferraz de Vasconcelos Seguindo o calendário escolar em
setembro foram realizadas diversas palestras pela equipe do SEBRAE na Semana de Administração esetembro foram realizadas diversas palestras pela equipe do SEBRAE na Semana de Administração e
também tivemos a Semana da Informática com a participação de empresários e palestra detambém tivemos a Semana da Informática com a participação de empresários e palestra de
empresário da área. Apresentação no mês de outubro (semana do dia da criança) do projetoempresário da área. Apresentação no mês de outubro (semana do dia da criança) do projeto
interdisciplinar dos “10 desafios” realizada pelos alunos do 1° MTEC DE ADMINISTRAÇÃO do períodointerdisciplinar dos “10 desafios” realizada pelos alunos do 1° MTEC DE ADMINISTRAÇÃO do período
da tarde para cerca de 300 alunos, professores e gestores da escola EMEB MARIA DA GLÓRIA DIASda tarde para cerca de 300 alunos, professores e gestores da escola EMEB MARIA DA GLÓRIA DIAS
HORVATH além do intuito de se trabalhar diversas competências e habilidades os alunos puderamHORVATH além do intuito de se trabalhar diversas competências e habilidades os alunos puderam
trabalhar o empreendedorismo social. Foram distribuídos balas, doces, algodão doce, refrigerantes,trabalhar o empreendedorismo social. Foram distribuídos balas, doces, algodão doce, refrigerantes,
pipocas e bexigas. Depoimento dos nossos alunos “Ficara para sempre” e também por parte dospipocas e bexigas. Depoimento dos nossos alunos “Ficara para sempre” e também por parte dos
alunos da escola municipal “Quero estudar aqui” e por fim dos gestores e professores. “Obrigadoalunos da escola municipal “Quero estudar aqui” e por fim dos gestores e professores. “Obrigado
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pelo convite, pois não sabíamos o que iriamos fazer para eles”, a prefeitura não iria nos ajudar!pelo convite, pois não sabíamos o que iriamos fazer para eles”, a prefeitura não iria nos ajudar!
Realização da 5°FEJEF - Feira do Estudante Jovem Empreendedor de Ferraz, com público estimadoRealização da 5°FEJEF - Feira do Estudante Jovem Empreendedor de Ferraz, com público estimado
em cerca de 5.000 pessoas em dois dias com participação de diversas escolas municipais, estaduaisem cerca de 5.000 pessoas em dois dias com participação de diversas escolas municipais, estaduais
e particulares da região, autoridades da cidade e empresas. Como costumeiramente nossos alunose particulares da região, autoridades da cidade e empresas. Como costumeiramente nossos alunos
apresentaram diversos projetos executados em sala de aula contribuindo com a divulgação dosapresentaram diversos projetos executados em sala de aula contribuindo com a divulgação dos
cursos em época de Vestibulinho. Nas apresentações dos DTCCS – Desenvolvimento do Trabalho decursos em época de Vestibulinho. Nas apresentações dos DTCCS – Desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Cursos dos diversos cursos convidamos empresários e a Secretaria da Industria paraConclusão de Cursos dos diversos cursos convidamos empresários e a Secretaria da Industria para
prestigiar o evento dando uma maior importância para aquilo que é desenvolvido e trabalhado emprestigiar o evento dando uma maior importância para aquilo que é desenvolvido e trabalhado em
sala de aula. Contemplando nossas parcerias no ano de 2019 cedemos nosso auditório para asala de aula. Contemplando nossas parcerias no ano de 2019 cedemos nosso auditório para a
formatura dos alunos da EMEB MARIA DA GLÓRIA DIAS HOVARTH e a comunidade escolar e local.formatura dos alunos da EMEB MARIA DA GLÓRIA DIAS HOVARTH e a comunidade escolar e local.
Finalizamos o ano com a realização da formatura dos alunos do Ensino Médio Regular e EnsinoFinalizamos o ano com a realização da formatura dos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino
Técnico Integrado ao Médio com cerca de 120 discentes participantes. Prestigiada pelos docentes,Técnico Integrado ao Médio com cerca de 120 discentes participantes. Prestigiada pelos docentes,
coordenadores e equipe gestora, além da comunidade escolar e local no espaço de eventos Montrealcoordenadores e equipe gestora, além da comunidade escolar e local no espaço de eventos Montreal
com cerca de 700 pessoas. 2020 Para o ano de 2020 a Etec de Ferraz de Vasconcelos, assim comocom cerca de 700 pessoas. 2020 Para o ano de 2020 a Etec de Ferraz de Vasconcelos, assim como
todo o mundo teve que se reinventar diante da problemática da pandemia COVID-19, assim astodo o mundo teve que se reinventar diante da problemática da pandemia COVID-19, assim as
atividades e aulas remotas virou uma realidade dentro do seu cotidiano. Junto ao Centro Paulaatividades e aulas remotas virou uma realidade dentro do seu cotidiano. Junto ao Centro Paula
Souza, intensificamos as ferramentas tecnológicas, como informações junto a ferramenta NSA,Souza, intensificamos as ferramentas tecnológicas, como informações junto a ferramenta NSA,
ferramenta essa que possibilita aos pais, alunos e responsáveis o acompanhamento sobre a rotina eferramenta essa que possibilita aos pais, alunos e responsáveis o acompanhamento sobre a rotina e
apontamento escolares. Outra ferramenta utilizada foi o e-mail institucional e dentro dela aapontamento escolares. Outra ferramenta utilizada foi o e-mail institucional e dentro dela a
plataforma Teams, plataforma essa que utilizamos como recurso para a aulas remotas. Dentro destaplataforma Teams, plataforma essa que utilizamos como recurso para a aulas remotas. Dentro desta
plataforma professores a alunos atuam dentro da perspectiva educacional, assim evitando queplataforma professores a alunos atuam dentro da perspectiva educacional, assim evitando que
nesses tempos difíceis a qualidade a educação não seja deixado para o lado. Dentro dos princípiosnesses tempos difíceis a qualidade a educação não seja deixado para o lado. Dentro dos princípios
adotados com a participação de toda a comunidade escolar e local, a Etec de Ferraz de Vasconcelosadotados com a participação de toda a comunidade escolar e local, a Etec de Ferraz de Vasconcelos
busca ano a ano manter a sua credibilidade e respeitabilidade pela qualidade de ensino que oferece.busca ano a ano manter a sua credibilidade e respeitabilidade pela qualidade de ensino que oferece.
Atendo suas metas dentro do Planejamento Estratégico (Missão, Visão e Valores). DiretoresAtendo suas metas dentro do Planejamento Estratégico (Missão, Visão e Valores). Diretores
BENEDITO SERGIO LEME FARIAS 2°SEMESTRE 2007 À 1°SEMESTRE 2011 JONAS PEREIRA DE SOUZABENEDITO SERGIO LEME FARIAS 2°SEMESTRE 2007 À 1°SEMESTRE 2011 JONAS PEREIRA DE SOUZA
JUNIOR 2° SEMESTRE 2011 À 1° SEMESTRE 2015 WILLIAN LIMA SANTOS 2° SEMESTRE 2015 À 1°JUNIOR 2° SEMESTRE 2011 À 1° SEMESTRE 2015 WILLIAN LIMA SANTOS 2° SEMESTRE 2015 À 1°
SEMESTRE 2019 WILLIAN LIMA SANTOS 2° 2° SEMESTRE 2019 À 1° SEMESTRE 2023SEMESTRE 2019 WILLIAN LIMA SANTOS 2° 2° SEMESTRE 2019 À 1° SEMESTRE 2023

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
Benedito Sergio Leme de FariaBenedito Sergio Leme de Faria
William Lima SantosWilliam Lima Santos
Jonas Pereira de Souza JúniorJonas Pereira de Souza Júnior

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

MARIAMARIA
APARECIDA DEAPARECIDA DE
OLIVEIRA SENAOLIVEIRA SENA

PODER PUBLICOPODER PUBLICO
MUNICIPALMUNICIPAL

GLAUCOGLAUCO
MENDESMENDES
GUIMARÃESGUIMARÃES
FERREIRAFERREIRA

PROFESSORPROFESSOR

ROBERTO DIASROBERTO DIAS
PAIVAPAIVA

REPRESENTANTREPRESENTANT
E DOSE DOS
EMPRESÁRIOSEMPRESÁRIOS

MARCELOMARCELO
FERNANDOFERNANDO
IGUCHIIGUCHI

PROFESSORPROFESSOR

MARCIAMARCIA
CRISTINA DECRISTINA DE

REPRESENTANTREPRESENTANT
E DA DIRETORIAE DA DIRETORIA
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SOUSA SILVASOUSA SILVA DE SERVIÇOSDE SERVIÇOS
ALESSANDRAALESSANDRA
APARECIDA DAAPARECIDA DA
SILVASILVA

MÃE DE ALUNOMÃE DE ALUNO

JOICE SILVAJOICE SILVA
GOISGOIS

COORDENADORCOORDENADOR
AA

GILSON SANTOSGILSON SANTOS
CARDOSOCARDOSO

REPRESENTANTREPRESENTANT
E ÓRGÃO DEE ÓRGÃO DE
CLASSECLASSE

JOÃO PAULOJOÃO PAULO
RAMOS DORAMOS DO
NASCIMENTONASCIMENTO

ALUNOALUNO
EGRESSOEGRESSO

DAINAEDAINAE
OLIVEIRA DAOLIVEIRA DA
SILVASILVA

SERVIDORA ADSERVIDORA AD
MINISTRATIOSMINISTRATIOS

WILLIAM LIMAWILLIAM LIMA
SANTOSSANTOS

DIRETORDIRETOR

JULIA MARIAJULIA MARIA
CRISTÃOCRISTÃO
FEITOSA DIASFEITOSA DIAS

ALUNAALUNA

JEFFERSON LUIZJEFFERSON LUIZ
SANTIAGOSANTIAGO

ALUNOALUNO

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

ALINEALINE
FERNANDESFERNANDES
OLIVEIRAOLIVEIRA

ASSISTENTEASSISTENTE
TÉCNICO ADMINITÉCNICO ADMINI
STRATIVOSTRATIVO

LUIZLUIZ
ALEXANDREALEXANDRE
INÁCIOINÁCIO

COORDENADORCOORDENADOR
DE CURSO-DE CURSO-
LOGÍSTICALOGÍSTICA

CLAUDIACLAUDIA
APARECIDA DEAPARECIDA DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

COORDENADORCOORDENADOR
A PEDAGÓGICAA PEDAGÓGICA

ADEMIRADEMIR
CARDOSOCARDOSO

ATAATA

CLAUDIACLAUDIA
PEREIRA DEPEREIRA DE
OLIVERIAOLIVERIA

COORDENADORCOORDENADOR
A DE CURSO-A DE CURSO-
ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

DENISE TIEKODENISE TIEKO
UEMURAUEMURA

COORDENADORCOORDENADOR
A DE CURSODEA DE CURSODE
SEGURANÇA DOSEGURANÇA DO
TRABALHOTRABALHO

IZABEL LIVIANEIZABEL LIVIANE
PINHEIRO DEPINHEIRO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA
SANTANASANTANA

Agente TécnicoAgente Técnico
e Administrativoe Administrativo

ADRIANOADRIANO
AMANCIO DEAMANCIO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

DIRETOR DEDIRETOR DE
SERVIÇOSSERVIÇOS
ACADÊMICOACADÊMICO

ANDREA ALVESANDREA ALVES
DOS SANTOSDOS SANTOS

ORIENTADORAORIENTADORA
EDUCACIONALEDUCACIONAL

WADERSONWADERSON
FERNANDOFERNANDO

COORDENADORCOORDENADOR
EIXOEIXO
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ROCHA DAROCHA DA
SILVASILVA

INFORMAÇÃO EINFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO

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

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico
  

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de Dadosde Banco de Dados

Qualificação Profissional M-Tec/Presencial – RegularQualificação Profissional M-Tec/Presencial – Regular

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). Essa modalidade mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). Essa modalidade mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.

Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá uma qualificaçãoAo completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá uma qualificação
profissional para o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível da Educaçãoprofissional para o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível da Educação
Superior.Superior.

Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

É o profissional que modela, instala, configura, atualiza e faz manutenção de banco de dados. AplicaÉ o profissional que modela, instala, configura, atualiza e faz manutenção de banco de dados. Aplica
rotinas de segurança e realiza cópias e restauração de dados. Presta suporte a usuários e auxilia norotinas de segurança e realiza cópias e restauração de dados. Presta suporte a usuários e auxilia no
desenvolvimento de aplicações com acesso a banco de dados. Realiza análise de dados. Atua emdesenvolvimento de aplicações com acesso a banco de dados. Realiza análise de dados. Atua em
equipe multidisciplinar de forma presencial e também à distância.equipe multidisciplinar de forma presencial e também à distância.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho

Universidades; institutos de pesquisa; empresas especializadas em análise de dados; empresas deUniversidades; institutos de pesquisa; empresas especializadas em análise de dados; empresas de
médio e grande porte, tanto no setor público como no privado; empresas de desenvolvimento demédio e grande porte, tanto no setor público como no privado; empresas de desenvolvimento de
sistemas; profissional autônomo.sistemas; profissional autônomo.

Atualmente estamos com três turmas - 2º e3º ano com 40 (quarenta) alunos matriculados em cadaAtualmente estamos com três turmas - 2º e3º ano com 40 (quarenta) alunos matriculados em cada
turma.turma.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação deJogos DigitaisEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação deJogos Digitais

HabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – RegularHabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – Regular

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.

Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitaçãoAo completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitação
profissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível daprofissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível da
Educação SuperiorEducação Superior

Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

O técnico em Programação de Jogos Digitais é o profissional que projeta e desenvolve jogos digitais.O técnico em Programação de Jogos Digitais é o profissional que projeta e desenvolve jogos digitais.
Codifica programas e desenvolve elementos gráficos em duas e três dimensões. Seleciona recursosCodifica programas e desenvolve elementos gráficos em duas e três dimensões. Seleciona recursos
de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento ede trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento e
divulgação de jogos digitais em várias mídias.divulgação de jogos digitais em várias mídias.
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Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem Programação para Jogos Digitais;Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem Programação para Jogos Digitais;
empresas que desenvolvem aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, publicidade,empresas que desenvolvem aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, publicidade,
simuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, jogos para treinamentos específicos esimuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, jogos para treinamentos específicos e
reabilitação motora.reabilitação motora.

Demanda do 1° semestre de 2021Demanda do 1° semestre de 2021

CursoCurso  Período Período  Inscritos Inscritos  Vagas Vagas DemandaDemanda
Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
ProfissionalProfissional
Técnica deTécnica de
Técnico emTécnico em
Programação deProgramação de
Jogos DigitaisJogos Digitais

 Tarde Tarde   170  170  80 80  2,12 2,12

Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.

Atualmente estamos com duas turmas de 1º e 2 ano com quarenta alunos matriculados em cadaAtualmente estamos com duas turmas de 1º e 2 ano com quarenta alunos matriculados em cada
turma.turma.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em MarketingEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing

HabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – RegularHabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – Regular

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.

Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitaçãoAo completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitação
profissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível daprofissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível da
Educação SuperiorEducação Superior

Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Colabora na elaboração do plano deColabora na elaboração do plano demarketingmarketingda empresa, de acordo com seu ramo ou porte, e noda empresa, de acordo com seu ramo ou porte, e no
planejamento e implementação de ações de vendas e de mercado. Executa tarefa de análise dasplanejamento e implementação de ações de vendas e de mercado. Executa tarefa de análise das
vendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização devendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização de
clientes, relação com fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de apresentaçãoclientes, relação com fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de apresentação
dos produtos no ponto de venda. Executa o controle, estatísticas e operações dedos produtos no ponto de venda. Executa o controle, estatísticas e operações detelemarketingtelemarketing..
Participa na elaboração e na realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação daParticipa na elaboração e na realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da
área.área.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor; comércio; empresas de consultoria e autônomo.Instituições públicas, privadas e do terceiro setor; comércio; empresas de consultoria e autônomo.

                            14 / 74                            14 / 74



 

Demanda do 1° semestre de 2021Demanda do 1° semestre de 2021

  Curso  Curso  Período Período  Inscritos Inscritos  Vagas Vagas  Demanda Demanda
Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
ProfissionalProfissional
Técnica emTécnica em
MarketingMarketing

TardeTarde 7373  40 40  1,82 1,82

Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.

Atualmente estamos com duas turmas uma de 1º e 2º ano com quarenta alunos matriculados emAtualmente estamos com duas turmas uma de 1º e 2º ano com quarenta alunos matriculados em
cada turma.cada turma.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração

HabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – RegularHabilitaçãoProfissional Técnico M-Tec/Presencial – Regular

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã). Essa modalidade mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio e componentes do ensino profissionalizante.

Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitaçãoAo completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá umahabilitação
profissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível daprofissional técnicapara o trabalho. Ele terá também direito de continuar os estudos no nível da
Educação SuperiorEducação Superior

Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento daAdota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da
produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades deprodução e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de
controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomentacontroles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta
ideias e práticas empreendedoras.ideias e práticas empreendedoras.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho

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

Demanda do 1° semestre de 2021Demanda do 1° semestre de 2021

  Curso  Curso  Período Período InscritosInscritos  Vagas Vagas   Demanda  Demanda
Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
ProfissionalProfissional
Técnica emTécnica em
AdministraçãoAdministração

 Manhã Manhã   446  446   120  120   3,71  3,71

Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.Fontes de Dados extraídos do Cetec Mapeamento 05/2021.
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Atualmente estamos com três turmas – duas de 1º ano e uma de 2º ano com quarenta alunosAtualmente estamos com três turmas – duas de 1º ano e uma de 2º ano com quarenta alunos
matriculados em cada turma.matriculados em cada turma.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

TardeTarde 11 3737

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
Administrador deAdministrador de
Banco de Dados -Banco de Dados -
MQTec (Novotec)MQTec (Novotec)

TardeTarde 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 4040

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 3737

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 2424

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 2727

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
Administrador deAdministrador de
Banco de Dados -Banco de Dados -
MQTec (Novotec)MQTec (Novotec)

TardeTarde 11 3535

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

ManhãManhã 33 117117

11 Ensino Médio comEnsino Médio com TardeTarde 22 7979
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HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Programação deProgramação de
Jogos Digitais -Jogos Digitais -
MTec (NovoteMTec (Novote

ManhãManhã 11 7979

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Programação deProgramação de
Jogos Digitais -Jogos Digitais -
MTec (NovoteMTec (Novote

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3939
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2727
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2828
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3838
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3030
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 2020
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Programação deProgramação de
Jogos Digitais -Jogos Digitais -
MTec (NovoteMTec (Novote

ManhãManhã 11 3939

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização Não ofertamos turmas em classesNão ofertamos turmas em classes

descentralizadas descentralizadas 
CoordenadorCoordenador
ParceriasParcerias

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome José Mário ThemotéoJosé Mário Themotéo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo indeterminado atua no ETIM no cursopor tempo indeterminado atua no ETIM no curso
de Informática e Banco de Dados - Eixo dede Informática e Banco de Dados - Eixo de
Informação e Comunicação..Informação e Comunicação..
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NomeNome Mayara Padilha LimaMayara Padilha Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Estagiário contratado pela Prefeitura Municipal deEstagiário contratado pela Prefeitura Municipal de

Ferraz de Vasconcelos prestando serviços naFerraz de Vasconcelos prestando serviços na
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

NomeNome Rosilene Almeida de OliveiraRosilene Almeida de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Língua Portuguesa. Atua naComum - Disciplina de Língua Portuguesa. Atua na
função de Coordenadora Pedagógica na Etec defunção de Coordenadora Pedagógica na Etec de
Poá.Poá.

NomeNome Monica Ferreira BatistaMonica Ferreira Batista
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística - no Eixohabilitações Administração e Logística - no Eixo
Tecnológico de Segurança, na habilitação deTecnológico de Segurança, na habilitação de
Segurança do Trabalho - no eixo Tecnológico deSegurança do Trabalho - no eixo Tecnológico de
Informação e Comunicação na habilitação deInformação e Comunicação na habilitação de
Redes de Computadores, com a disciplina deRedes de Computadores, com a disciplina de
Inglês e Língua Portuguesa.Inglês e Língua Portuguesa.

NomeNome Marcelo Akira OshikiriMarcelo Akira Oshikiri
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Segurança, na habilitaçãono Eixo Tecnológico de Segurança, na habilitação
de Segurança do Trabalho.de Segurança do Trabalho.

NomeNome Sandra Alves dos SantosSandra Alves dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística. Afastada de suas aulasAdministração e Logística. Afastada de suas aulas
para a função de Diretora de Serviçospara a função de Diretora de Serviços
Administrativos na Etec de Suzano.Administrativos na Etec de Suzano.

NomeNome Willian Lima dos SantosWillian Lima dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Educação Física. AtuaComum - Disciplina de Educação Física. Atua
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como Coordenador Pedagógico nesta unidadecomo Coordenador Pedagógico nesta unidade
escolar.escolar.

NomeNome Maria Akiko ToyamaMaria Akiko Toyama
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Geografia. Atua no ProjetoComum - Disciplina de Geografia. Atua no Projeto
Biblioteca Ativa nesta unidade de ensino.Biblioteca Ativa nesta unidade de ensino.

NomeNome Allam Acacio de OliveiraAllam Acacio de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por tempo indeterminado para Ensino Técnico nopor tempo indeterminado para Ensino Técnico no
Eixo Tecnológico de Segurança na habilitaçãoEixo Tecnológico de Segurança na habilitação
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

NomeNome Rogerio da Silva BorgesRogerio da Silva Borges
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Física.Comum - Disciplina de Física.

NomeNome Ademir CardosoAdemir Cardoso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística. Atua comoAdministração e Logística. Atua como
Coordenador Projeto Inova. Atua comoCoordenador Projeto Inova. Atua como
Coordenador de curso do Etim Administração.Coordenador de curso do Etim Administração.

NomeNome Juliana Cirina de Oliveira SoaresJuliana Cirina de Oliveira Soares
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente TécnicoFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico

Administrativo - lotada na Diretoria de ServiçosAdministrativo - lotada na Diretoria de Serviços
Administrativos, auxiliando toda rotinaAdministrativos, auxiliando toda rotina
administrativa.administrativa.

NomeNome Marcelo Fernando IguchiMarcelo Fernando Iguchi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Informação e Comunicação, nas habilitaçõesde Informação e Comunicação, nas habilitações
de Informática e Redes de Computadores. Atuade Informática e Redes de Computadores. Atua
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como Responsável pelo Laboratório decomo Responsável pelo Laboratório de
Informática nesta unidade escolar.Informática nesta unidade escolar.

NomeNome Fabio José dos SantosFabio José dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Filosofia e Sociologia.Comum - Disciplina de Filosofia e Sociologia.

NomeNome Andrea Alves SantosAndrea Alves Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística.habilitações Administração e Logística.

NomeNome Ana Claudia Lopes dos SantosAna Claudia Lopes dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por tempo indeterminado atua no Ensino Médio nopor tempo indeterminado atua no Ensino Médio no
componente curricular Matemáticacomponente curricular Matemática

NomeNome Izabel Ligiane Pinheiro de Oliveira SantanaIzabel Ligiane Pinheiro de Oliveira Santana
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente TécnicoFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico

Administrativo - lotada na CoordenaçãoAdministrativo - lotada na Coordenação
Pedagógica e de Cursos, auxiliando toda rotina daPedagógica e de Cursos, auxiliando toda rotina da
coordenação.coordenação.

NomeNome Claudia Aparecida de OliveiraClaudia Aparecida de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico. - Base Nacional
Comum - Disciplina de Biologia. Afastada de suasComum - Disciplina de Biologia. Afastada de suas
aula para a função de Orientadora Educacionalaula para a função de Orientadora Educacional
nesta unidade escolar.nesta unidade escolar.

NomeNome Irineu de AraujoIrineu de Araujo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Química.Comum - Disciplina de Química.

NomeNome Irisleide Costa de GóesIrisleide Costa de Góes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada
por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística.Administração e Logística.

NomeNome Joice Silva Gois ManoelJoice Silva Gois Manoel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística e na Base NacionalAdministração e Logística e na Base Nacional
Comum, com a disciplina de Inglês e LínguaComum, com a disciplina de Inglês e Língua
Portuguesa.Portuguesa.

NomeNome Luiz Alexandre InácioLuiz Alexandre Inácio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística. Atua comoAdministração e Logística. Atua como
Coordenador do Curso de Logística.Coordenador do Curso de Logística.

NomeNome Omar Acacio TatariOmar Acacio Tatari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística. Atua na função deAdministração e Logística. Atua na função de
Assistente Técnico Administrativo - ATA nestaAssistente Técnico Administrativo - ATA nesta
unidade escolar.unidade escolar.

NomeNome Marlene da SilvaMarlene da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Informação e Comunicação, na habilitação dede Informação e Comunicação, na habilitação de
Informática. Atua na função de Coordenadora doInformática. Atua na função de Coordenadora do
Curso Etim de Informática. Atua também comoCurso Etim de Informática. Atua também como
responsável pelo Projeto da Microsoft.responsável pelo Projeto da Microsoft.

NomeNome Rosemeire de Fatima Ferraz CouzaRosemeire de Fatima Ferraz Couza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado, com sede na Etec depor prazo indeterminado, com sede na Etec de
Poá, atua no Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoPoá, atua no Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
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de Gestão e Negócios, na habilitaçãode Gestão e Negócios, na habilitação
Administração - no Eixo Tecnológico de SegurançaAdministração - no Eixo Tecnológico de Segurança
na habilitação de Segurança do Trabalho. Atuana habilitação de Segurança do Trabalho. Atua
com Projeto no Cetec .com Projeto no Cetec .

NomeNome Daiane Oliveira da SilvaDaiane Oliveira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente TécnicoFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico

Administrativo - lotada na Diretoria de ServiçosAdministrativo - lotada na Diretoria de Serviços
Administrativos, responsável pela solicitação deAdministrativos, responsável pela solicitação de
Vale Transportes - Caged - Emissão deVale Transportes - Caged - Emissão de
declarações - APM - Atribuição de aulas -declarações - APM - Atribuição de aulas -
Assistência na folha de pagamento.Assistência na folha de pagamento.

NomeNome Danielle Chagas de AlvarengaDanielle Chagas de Alvarenga
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Espanhol e LínguaComum - Disciplina de Espanhol e Língua
Portuguesa. Afastada de suas aulas para o cargoPortuguesa. Afastada de suas aulas para o cargo
de Coordenadora Pedagógica na Etec dede Coordenadora Pedagógica na Etec de
Itaquaquecetuba.Itaquaquecetuba.

NomeNome Denise Dias MartinsDenise Dias Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística.habilitações Administração e Logística.

NomeNome Marcia Cristinia de Sousa SilvaMarcia Cristinia de Sousa Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Serviços Administrativos. ResponsávelDiretora de Serviços Administrativos. Responsável

pelas ações de apoio administrativo ao processopelas ações de apoio administrativo ao processo
educacional. Compete a execução das atividadeseducacional. Compete a execução das atividades
de administração de pessoal, recursos físicos,de administração de pessoal, recursos físicos,
financeiros e materiais; compras, almoxarifado,financeiros e materiais; compras, almoxarifado,
limpeza, patrimônio; segurança, zeladoria,limpeza, patrimônio; segurança, zeladoria,
manutenção das instalações, equipamentos emanutenção das instalações, equipamentos e
outras pertinentes.outras pertinentes.

NomeNome Evandro Pereira de AssisEvandro Pereira de Assis
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Artes. Afastado de suasComum - Disciplina de Artes. Afastado de suas
aulas para a função de Orientador Educacional naaulas para a função de Orientador Educacional na
Etec de Poá.Etec de Poá.
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NomeNome Valéria Soares L. da SilvaValéria Soares L. da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Segurança na habilitação de Segurança dode Segurança na habilitação de Segurança do
Trabalho. Afastada de suas aulas em LicençaTrabalho. Afastada de suas aulas em Licença
Médica.Médica.

NomeNome Denise Tieko UemuraDenise Tieko Uemura
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística e no Eixo TecnológicoAdministração e Logística e no Eixo Tecnológico
de Segurança, na habilitação de Segurança dode Segurança, na habilitação de Segurança do
Trabalho.Trabalho.

NomeNome Camila dos Santos RenóCamila dos Santos Renó
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - na Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - na Base Nacional
Comum - Disciplina de Inglês e Língua Portuguesa.Comum - Disciplina de Inglês e Língua Portuguesa.
Atua como Coordenadora de ClasseAtua como Coordenadora de Classe
Descentralizada em Salesópolis.Descentralizada em Salesópolis.

NomeNome Cesar TatariCesar Tatari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Química.Comum - Disciplina de Química.

NomeNome Regina Miyuki MatsuoiRegina Miyuki Matsuoi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Informação e Comunicação nas habilitações dede Informação e Comunicação nas habilitações de
Informática e Redes de Computadores - no EixoInformática e Redes de Computadores - no Eixo
Tecnológico de Informação e Comunicação nasTecnológico de Informação e Comunicação nas
habilitações de Administração e Logística.habilitações de Administração e Logística.
Afastada de suas aulas com Licença Saúde.Afastada de suas aulas com Licença Saúde.

NomeNome Cláudia Pereira de OliveiraCláudia Pereira de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada
por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, naNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, na
habilitação de Logística. Atua como Responsávelhabilitação de Logística. Atua como Responsável
pelo Aprendiz Paulista nesta unidade escolar.pelo Aprendiz Paulista nesta unidade escolar.

NomeNome Glauco Mendes Guimarães FerreiraGlauco Mendes Guimarães Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Informação e Comunicação, nas habilitaçõesde Informação e Comunicação, nas habilitações
de Informática e Redes de Computadores. Atuade Informática e Redes de Computadores. Atua
como Coordenador de curso de Informática.como Coordenador de curso de Informática.

NomeNome Maria das Dores MarinhoMaria das Dores Marinho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por prazo indeterminado, com sede na Etec depor prazo indeterminado, com sede na Etec de
Itaquaquecetuba, atua no Ensino Técnico no EixoItaquaquecetuba, atua no Ensino Técnico no Eixo
Tecnológico de Segurança na habilitação deTecnológico de Segurança na habilitação de
Segurança do Trabalho.Segurança do Trabalho.

NomeNome Maria do Carmo Silva MouraMaria do Carmo Silva Moura
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada -Autárquica - Auxiliar deFuncionária concursada -Autárquica - Auxiliar de

Apoio - lotada na Secretaria Acadêmica noApoio - lotada na Secretaria Acadêmica no
atendimento dos alunos, controle de entrada eatendimento dos alunos, controle de entrada e
saída no período da noite - protocolo desaída no período da noite - protocolo de
solicitação de documentos diversos.solicitação de documentos diversos.

NomeNome Silvia Poletti PintoSilvia Poletti Pinto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Inglês e Língua Portuguesa.Comum - Disciplina de Inglês e Língua Portuguesa.

NomeNome Adilson Oliveira SilvaAdilson Oliveira Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística.habilitações Administração e Logística.

NomeNome Wanderson Fernando Rocha da SilvaWanderson Fernando Rocha da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado, com sede na Etec depor prazo indeterminado, com sede na Etec de
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Guaianazes, atua no Ensino Médio Integrado eGuaianazes, atua no Ensino Médio Integrado e
Ensino Técnico - Base Nacional Comum -Ensino Técnico - Base Nacional Comum -
Disciplina de Educação Física.Disciplina de Educação Física.

NomeNome Carlos Eduardo de CarvalhoCarlos Eduardo de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico - contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Informação e Comunicação na habilitação dede Informação e Comunicação na habilitação de
Informática e Redes de Computadores.Informática e Redes de Computadores.

NomeNome Cleide Aparecida Sousa FranklinCleide Aparecida Sousa Franklin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Língua Portuguesa eComum - Disciplina de Língua Portuguesa e
Espanhol. Atua também no Projeto BibliotecaEspanhol. Atua também no Projeto Biblioteca
Ativa.Ativa.

NomeNome Paulo Henrique Araujo OliveiraPaulo Henrique Araujo Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Informação eNo Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação na habilitação de Informática eComunicação na habilitação de Informática e
Redes de Computadores.Redes de Computadores.

NomeNome Alice Mara TepedinoAlice Mara Tepedino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por tempo indeterminado no Ensino Médio regularpor tempo indeterminado no Ensino Médio regular
e Ensino Técnico - Componente de Inglês - no Eixoe Ensino Técnico - Componente de Inglês - no Eixo
Tecnológico de Gestão e Negócios, na habilitaçãoTecnológico de Gestão e Negócios, na habilitação
de Logística.de Logística.

NomeNome Alexandra Camila da Paz SilvaAlexandra Camila da Paz Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado, com sede na Etec depor prazo indeterminado, com sede na Etec de
Itaquaquecetuba,atua no Eixo Tecnológico deItaquaquecetuba,atua no Eixo Tecnológico de
Segurança, no Curso de de Segurança doSegurança, no Curso de de Segurança do
Trabalho.Trabalho.

NomeNome Alessandra da Silva PintoAlessandra da Silva Pinto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo determinado, com sede na Etec depor prazo determinado, com sede na Etec de
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Suzano, atua no Eixo Tecnológico de Segurança,Suzano, atua no Eixo Tecnológico de Segurança,
no Curso de Segurança do Trabalho.no Curso de Segurança do Trabalho.

NomeNome Pedro Varjão FerreiraPedro Varjão Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por tempo determinado para Ensino Técnico nopor tempo determinado para Ensino Técnico no
Eixo Tecnológico de Segurança na habilitaçãoEixo Tecnológico de Segurança na habilitação
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

NomeNome Lucimeire Silva de CarvalhoLucimeire Silva de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente TécnicoFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico

Administrativo - lotada na Diretoria de ServiçosAdministrativo - lotada na Diretoria de Serviços
Administrativos, emissão do livro ponto,Administrativos, emissão do livro ponto,
recebimento e protocolo de documentos, arquivosrecebimento e protocolo de documentos, arquivos
em geral, digitação de declarações e documentosem geral, digitação de declarações e documentos
e assistência a Diretora de Serviçose assistência a Diretora de Serviços
Administrativos.Administrativos.

NomeNome Maria do Socorro N. F. SilvaMaria do Socorro N. F. Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente Técnico eFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico e

Administrativo - lotada na Diretoria de ServiçosAdministrativo - lotada na Diretoria de Serviços
Administrativos.Responsável pelo almoxarifado eAdministrativos.Responsável pelo almoxarifado e
Adiantamento de despesas miúdas e prontoAdiantamento de despesas miúdas e pronto
pagamento e patrimônio e pela entrega depagamento e patrimônio e pela entrega de
merenda seca aos alunos no período da noite.merenda seca aos alunos no período da noite.

NomeNome Adriano Amancio de OliveiraAdriano Amancio de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

em caráter indeterminado atua no Ensino Médioem caráter indeterminado atua no Ensino Médio
regular e integrado, lecionando Matemática eregular e integrado, lecionando Matemática e
Física. Atua como Coordenador de Área do EnsinoFísica. Atua como Coordenador de Área do Ensino
Médio.Médio.

NomeNome Leonardo Henrique Oliveira da SilvaLeonardo Henrique Oliveira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiário contratado através do CIEE prestandoEstagiário contratado através do CIEE prestando

serviços na Secretaria Acadêmicaserviços na Secretaria Acadêmica

NomeNome Gabriela Rodrigues ZanateliGabriela Rodrigues Zanateli
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiário contratado através do CIEE prestandoEstagiário contratado através do CIEE prestando

serviços na Diretoria de Serviços Administrativosserviços na Diretoria de Serviços Administrativos

NomeNome Henrique Martins de SáHenrique Martins de Sá
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Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiário contratado através do CIEE prestandoEstagiário contratado através do CIEE prestando

serviços na Diretoria de Serviços Administrativosserviços na Diretoria de Serviços Administrativos

NomeNome Anderson Haley Davidson SilvaAnderson Haley Davidson Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico - contratado

por prazo determinado atua no Ensino Médiopor prazo determinado atua no Ensino Médio
Integrado. No Eixo Tecnológico de Informação eIntegrado. No Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação na habilitação de Informática.Comunicação na habilitação de Informática.

NomeNome Michel AthieMichel Athie
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística. Atua comohabilitações Administração e Logística. Atua como
Coordenador do Curso de Administração nestaCoordenador do Curso de Administração nesta
unidade escolar.unidade escolar.

NomeNome Anselmo Oliveira LessaAnselmo Oliveira Lessa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por tempo indeterminado para Ensino Técnico nopor tempo indeterminado para Ensino Técnico no
Eixo Tecnológico de Segurança na habilitaçãoEixo Tecnológico de Segurança na habilitação
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

NomeNome Cintia Maria de OliveiraCintia Maria de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por tempo determinado atua no Ensino Médio nopor tempo determinado atua no Ensino Médio no
componente curricular Língua Portuguesa ecomponente curricular Língua Portuguesa e
Literatura.Literatura.

NomeNome Cleybson Leandro da SilbaCleybson Leandro da Silba
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico - contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico - contratada

por tempo indeterminado atua no Ensino Médio nopor tempo indeterminado atua no Ensino Médio no
componente curricular História e Geografiacomponente curricular História e Geografia

NomeNome Isabel Cristina Costa de SousaIsabel Cristina Costa de Sousa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, naNo Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, na
habilitação de Administração.habilitação de Administração.

NomeNome Josias Ricardo Soares CortezJosias Ricardo Soares Cortez
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo determinado atua no Ensino Técnico. Nopor prazo determinado atua no Ensino Técnico. No
Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, naEixo Tecnológico de Gestão e Negócios, na
habilitação de Administração.habilitação de Administração.

NomeNome Mileide Lima dos Santos ChavesMileide Lima dos Santos Chaves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Etim. No Eixopor prazo indeterminado atua no Etim. No Eixo
Tecnológico de Gestão e Negócios, na habilitaçãoTecnológico de Gestão e Negócios, na habilitação
de Administração Integrado ao Ensino Médio.de Administração Integrado ao Ensino Médio.

NomeNome Alessandra Aparecida da SilvaAlessandra Aparecida da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessora de Ensino Médio e Técnico- contratada

por tempo indeterminado atua no Ensino Técnicopor tempo indeterminado atua no Ensino Técnico
e Ensino Médio Integrado, no Eixo Tecnológico dee Ensino Médio Integrado, no Eixo Tecnológico de
Informação e Comunicação na habilitaçãoInformação e Comunicação na habilitação
Informática. Atua com Projeto no CetecInformática. Atua com Projeto no Cetec
administrando a Plataforma Moodle.administrando a Plataforma Moodle.

NomeNome Ademir CardosoAdemir Cardoso
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Técnico Administrativo II. ResponsávelAssessor Técnico Administrativo II. Responsável

por parcerias, captação de vagas de estágios.por parcerias, captação de vagas de estágios.

NomeNome Reginaldo Cardoso FerreiraReginaldo Cardoso Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo determinado atua no Ensino Médiopor prazo determinado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico - Base NacionalIntegrado e Ensino Técnico - Base Nacional
Comum - Disciplina de Biologia.Comum - Disciplina de Biologia.

NomeNome Thiago de Lírio LimaThiago de Lírio Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Funcionário concursado - CLT - Auxilia os docentesFuncionário concursado - CLT - Auxilia os docentes

no processo de ensino e aprendizagem no que seno processo de ensino e aprendizagem no que se
refere à preparação dos recursos materiaisrefere à preparação dos recursos materiais
didáticos e aplicação de atividades.didáticos e aplicação de atividades.

NomeNome Viviane de Paula Tavares PradoViviane de Paula Tavares Prado
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Funcionária concursada - CLT - Agente Técnico eFuncionária concursada - CLT - Agente Técnico e

Administrativo - lotada na Diretoria de ServiçosAdministrativo - lotada na Diretoria de Serviços
Acadêmicas. Responsável por toda documentaçãoAcadêmicas. Responsável por toda documentação
e todas as atividades vinculadas a vida escolare todas as atividades vinculadas a vida escolar
dos alunos do curso ensino técnico e entrega dedos alunos do curso ensino técnico e entrega de
merenda seca aos alunos no período da manhã emerenda seca aos alunos no período da manhã e
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tarde.tarde.

NomeNome Ronaldo Elias da MataRonaldo Elias da Mata
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Médio -por tempo determinado atua no Ensino Médio -
Eixo de Comunicação e Informação - HabilitaçãoEixo de Comunicação e Informação - Habilitação
de Programação de Banco de Dadosde Programação de Banco de Dados

NomeNome Remerson Andrade StettnerRemerson Andrade Stettner
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Médio epor tempo determinado atua no Ensino Médio e
ETim.ETim.

NomeNome Pedro Alcantara Galvão JuniorPedro Alcantara Galvão Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística.habilitações Administração e Logística.

NomeNome Dulcineia Nunes da SilvaDulcineia Nunes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionária contratado pela Prefeitura MunicipalFuncionária contratado pela Prefeitura Municipal

de Ferraz de Vasconcelos - Frente de Trabalho -de Ferraz de Vasconcelos - Frente de Trabalho -
prestando serviços na Diretoria de Serviçosprestando serviços na Diretoria de Serviços
Administrativos.Administrativos.

NomeNome Andreia Luisa KlunppAndreia Luisa Klunpp
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Gestão e Negócios, nas habilitaçõesde Gestão e Negócios, nas habilitações
Administração e Logística. No Eixo Tecnológico deAdministração e Logística. No Eixo Tecnológico de
Segurança, na habilitação de Segurança doSegurança, na habilitação de Segurança do
Trabalho.Trabalho.

NomeNome Neilson Celestino de Souza VianaNeilson Celestino de Souza Viana
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nano Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, na
habilitação Etim Administração.habilitação Etim Administração.

NomeNome Alexandro Tadeu Mathias de SouzaAlexandro Tadeu Mathias de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico - contratado
por tempo indeterminado, com sede na Etec depor tempo indeterminado, com sede na Etec de
Poá, atua no Ensino Técnico e Ensino MédioPoá, atua no Ensino Técnico e Ensino Médio
Integrado, no Eixo Tecnológico de Informação eIntegrado, no Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação, nas habilitações de Informática eComunicação, nas habilitações de Informática e
Redes de Computadores.Redes de Computadores.

NomeNome Paulo Josué da Silva AlarconPaulo Josué da Silva Alarcon
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nano Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, na
habilitação - Etim Administração.habilitação - Etim Administração.

NomeNome Genésio José de AndradeGenésio José de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e Logística.habilitações Administração e Logística.

NomeNome Eduardo França da SilvaEduardo França da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração.habilitações Administração.

NomeNome Ivan Carlos Ferreira da CostaIvan Carlos Ferreira da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico - contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. No Eixo TecnológicoIntegrado e Ensino Técnico. No Eixo Tecnológico
de Segurança , na habilitação de Segurança dode Segurança , na habilitação de Segurança do
Trabalho.Trabalho.

NomeNome Mirian dos Santos SilvaMirian dos Santos Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionária contratado pela Prefeitura MunicipalFuncionária contratado pela Prefeitura Municipal

de Ferraz de Vasconcelos - Frente de Trabalho -de Ferraz de Vasconcelos - Frente de Trabalho -
prestando serviços na Diretoria de Serviçosprestando serviços na Diretoria de Serviços
Administrativos.Administrativos.

NomeNome Rodrigo Moura de SouzaRodrigo Moura de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Médio epor tempo determinado atua no Ensino Médio e
Etim.Etim.
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NomeNome Tifany de Camargo BotelhoTifany de Camargo Botelho
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Estagiário contratado pela Prefeitura Municipal deEstagiário contratado pela Prefeitura Municipal de

Ferraz de Vasconcelos prestando serviços naFerraz de Vasconcelos prestando serviços na
Biblioteca.Biblioteca.

NomeNome Wesley Costa do NascimentoWesley Costa do Nascimento
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Estagiário contratado pela Prefeitura Municipal deEstagiário contratado pela Prefeitura Municipal de

Ferraz de Vasconcelos prestando serviços naFerraz de Vasconcelos prestando serviços na
Biblioteca.Biblioteca.

NomeNome André Ramos MoreiraAndré Ramos Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,por tempo indeterminado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração.habilitações Administração.

NomeNome Luciano Cesar MarquezinLuciano Cesar Marquezin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Segurança do Trabalho nano Eixo Tecnológico de Segurança do Trabalho na
habilitação de Segurança do Trabalho.habilitação de Segurança do Trabalho.

NomeNome Larissa Silva Gasparotto RibeiroLarissa Silva Gasparotto Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Médiopor prazo indeterminado atua no Ensino Médio
Integrado e Ensino Técnico. Atua comoIntegrado e Ensino Técnico. Atua como
Coordenador de Projeto 5S.Coordenador de Projeto 5S.

NomeNome Lucimara Cristina Cantelli GonçalvesLucimara Cristina Cantelli Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor ade Ensino Médio e Técnico- contratadaProfessor ade Ensino Médio e Técnico- contratada

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Informação eNo Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação, na habilitação de Informática e noComunicação, na habilitação de Informática e no
Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios naEixo Tecnológico de Gestão e Negócios na
habilitação de Logística e Administração.habilitação de Logística e Administração.

NomeNome Letícia Souza FrançaLetícia Souza França
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnicos - contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnicos - contratado

por tempo determinado atua no Ensino Técnico,por tempo determinado atua no Ensino Técnico,
no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nasno Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, nas
habilitações Administração e no Telecurso Tec nohabilitações Administração e no Telecurso Tec no
Curso de Administração.Curso de Administração.
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NomeNome Leslie Leite LimaLeslie Leite Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Administrativo - lotado na Diretoria deAssessor Administrativo - lotado na Diretoria de

Serviços Administrativos - auxiliando toda rotinaServiços Administrativos - auxiliando toda rotina
administrativa.administrativa.

NomeNome Massayoshi ShitaraMassayoshi Shitara
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico- contratadoProfessor de Ensino Médio e Técnico- contratado

por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.por prazo indeterminado atua no Ensino Técnico.
No Eixo Tecnológico de Segurança, na habilitaçãoNo Eixo Tecnológico de Segurança, na habilitação
de Segurança do Trabalho.de Segurança do Trabalho.

NomeNome Adilson Oliveira SilvaAdilson Oliveira Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviços Acadêmicos. Responsável pelaDiretor de Serviços Acadêmicos. Responsável pela

escrituração, documentação escolar, expedição eescrituração, documentação escolar, expedição e
registro de documentos escolares,fornecimentoregistro de documentos escolares,fornecimento
de informações e dados para planejamento,de informações e dados para planejamento,
controle de processos e avaliações dos resultadoscontrole de processos e avaliações dos resultados
do ensino e aprendizagem.do ensino e aprendizagem.

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AUDITÓRIOAUDITÓRIO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição AUDITÓRIOAUDITÓRIO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO QUÍMICA/FÍSICA E BIOLOGIALABORATÓRIO QUÍMICA/FÍSICA E BIOLOGIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO QUÍMICA/FÍSICA E BIOLOGIALABORATÓRIO QUÍMICA/FÍSICA E BIOLOGIA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 01LABORATÓRIO 01
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 01LABORATÓRIO 01

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 10SALA DE AULA 10
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 10SALA DE AULA 10
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LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 11SALA DE AULA 11
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 11SALA DE AULA 11

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COORDENAÇÃO DE CURSOCOORDENAÇÃO DE CURSO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COORDENAÇÃO DE CURSOCOORDENAÇÃO DE CURSO

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 02LABORATÓRIO 02
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 02LABORATÓRIO 02

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 03LABORATÓRIO 03
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 03LABORATÓRIO 03

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETARIA ACADEMICASECRETARIA ACADEMICA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SECRETARIA ACADEMICASECRETARIA ACADEMICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COPACOPA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COPACOPA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ALMOXARIFADO - TÉRREOALMOXARIFADO - TÉRREO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ALMOXARIFADO - TÉRREOALMOXARIFADO - TÉRREO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0

                            33 / 74                            33 / 74



 

Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE REUNIÃOSALA DE REUNIÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE REUNIÃOSALA DE REUNIÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃOCOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO

EDUCACIONALEDUCACIONAL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃOCOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO

EDUCACIONALEDUCACIONAL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIRETORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATADIRETORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIRETORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATADIRETORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIREÇÃODIREÇÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIREÇÃODIREÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SERVIDORSERVIDOR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SERVIDORSERVIDOR

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE EDUCAÇÃO FISÍCASALA DE EDUCAÇÃO FISÍCA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE EDUCAÇÃO FISÍCASALA DE EDUCAÇÃO FISÍCA

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BIBLIOTECABIBLIOTECA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BIBLIOTECABIBLIOTECA

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ALMOXARIFADOALMOXARIFADO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ALMOXARIFADOALMOXARIFADO

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 01SALA DE AULA 01
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 01SALA DE AULA 01
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LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 02SALA DE AULA 02
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 02SALA DE AULA 02

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 03SALA DE AULA 03
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 03SALA DE AULA 03

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 04SALA DE AULA 04
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 04SALA DE AULA 04

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 05SALA DE AULA 05
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 05SALA DE AULA 05

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 06SALA DE AULA 06
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 06SALA DE AULA 06

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 07SALA DE AULA 07
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 07SALA DE AULA 07

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 08SALA DE AULA 08
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 08SALA DE AULA 08

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 09SALA DE AULA 09
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA 09SALA DE AULA 09

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 22
RefeitórioRefeitório MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 11
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Sala de AulaSala de Aula ARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTOARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTO 11
Laboratório 01Laboratório 01 MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 11

Laboratório 02Laboratório 02 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 11
Sala de AulaSala de Aula MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 6262
Sala dos ProfessoresSala dos Professores QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 22

Sala dos ProfessoresSala dos Professores MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 55
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
DireçãoDireção MESA EM LMESA EM L 11
coordenação de técnicos ecoordenação de técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARQUIVO DE AÇOARQUIVO DE AÇO 66
Laboratório 01Laboratório 01 CPUCPU 3939
PátioPátio CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio MESA EM LMESA EM L 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado SUPORTE PARA TVSUPORTE PARA TV 22
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MESA EM LMESA EM L 11

Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER
MONOCROMÁTICAMONOCROMÁTICA

11

Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços NOTEBOOKNOTEBOOK 22
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica NOTEBOOKNOTEBOOK 22
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/

APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO
44

AlmoxarifadoAlmoxarifado TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 11
Térreo - entrada da escolaTérreo - entrada da escola PRANCHA DE RESGATEPRANCHA DE RESGATE 11
sala de Aulasala de Aula CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 11
DireçãoDireção GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 33
BibliotecaBiblioteca MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11
Sala de ReuniãoSala de Reunião APARELHO DE ARAPARELHO DE AR

CONDICIONADOCONDICIONADO
11

Laboratório 03Laboratório 03 CPUCPU 2020
AuditórioAuditório CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 4040
Sala dos ProfessoresSala dos Professores MESA REUNIAO RETANGULARMESA REUNIAO RETANGULAR 22
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/

APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO
11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11

sala de Aulasala de Aula MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11
BibliotecaBiblioteca ESTANTE PARA BIBLIOTECAESTANTE PARA BIBLIOTECA 44
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

ARQUIVO COM 04 GAVETASARQUIVO COM 04 GAVETAS 11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/
APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO

11

AlmoxarifadoAlmoxarifado BANCO DE ENSAIOBANCO DE ENSAIO 33
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVACADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 44
Laboratório 3Laboratório 3 CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 3333
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
BibliotecaBiblioteca MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 11
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 11
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 11
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Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/
APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO

22

Laboratório 03Laboratório 03 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 77
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços MESA DE REUNIAO REDONDAMESA DE REUNIAO REDONDA 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARMARIO AÇO C/ 2 PORTASARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico NOTEBOOKNOTEBOOK 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 33
Sala de CiênciasSala de Ciências MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 2020
Laboratório 03Laboratório 03 MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Laboratório 03Laboratório 03 MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 2828
AlmoxarifadoAlmoxarifado ARQUIVO ACO C/ 04 GAVETASARQUIVO ACO C/ 04 GAVETAS 11
Sala de AulaSala de Aula CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 99
Coordenação deCoordenação de CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11
Sala de ReuniãoSala de Reunião PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
AlmoxaridadoAlmoxaridado AVENTAL DE CHUMBOAVENTAL DE CHUMBO 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 11

BibliotecaBiblioteca ESTANTE DESMONTÁVELESTANTE DESMONTÁVEL 66
Sala dos ProfessoresSala dos Professores CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 44
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio NOTEBOOK COM DOIS NÚCLEOSNOTEBOOK COM DOIS NÚCLEOS 11
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11

Sala de AulaSala de Aula ESTANTE AÇO C/ 06 BANDEJASESTANTE AÇO C/ 06 BANDEJAS 22
coordenação de técnicos ecoordenação de técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 22

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

DOSÍMETRO DIGITALDOSÍMETRO DIGITAL 22

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

APARELHO DE ARAPARELHO DE AR
CONDICIONADOCONDICIONADO

11

Sala de MerendaSala de Merenda REFRIGERADOR INDUSTRIALREFRIGERADOR INDUSTRIAL 11
Laboratório 02Laboratório 02 CONDICIONADOR DE AR TIPOCONDICIONADOR DE AR TIPO

SPLITSPLIT
11

BibliotecaBiblioteca CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 3737
Sala dos ProfessoresSala dos Professores ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 77
Laboratório 01Laboratório 01 CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 4141
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO
ANALÓGICOANALÓGICO

11

Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

ARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTOARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTO 11

Sala de AulaSala de Aula PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
Laboratório 01Laboratório 01 PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MESA DE ESTAÇÃO DEMESA DE ESTAÇÃO DE
TRABALHOTRABALHO

11

Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio MONITOR 19MONITOR 19 11
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
PátioPátio ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 55
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 11
PátioPátio POLTRONA FIXAPOLTRONA FIXA 11
BibliotecaBiblioteca IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11
DireçãoDireção ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTASARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS

DE ABRIRDE ABRIR
22

Sala de AulaSala de Aula CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR 120120
Laboratório 03Laboratório 03 MONITORMONITOR 3939
Sala de AulaSala de Aula MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 1111
Laboratório 03Laboratório 03 CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 22
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Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 22
CopaCopa MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Sala de CiênciasSala de Ciências MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MESA EM LMESA EM L 44
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11
BibliotecaBiblioteca MESA DE REUNIAO REDONDAMESA DE REUNIAO REDONDA 66
Sala de AulaSala de Aula CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 22
Sala de AulaSala de Aula CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 341341
Laboratório 03Laboratório 03 CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11
Diretoria de SerivçosDiretoria de Serivços
AdministrativosAdministrativos

LUXIMETRO DIGITALLUXIMETRO DIGITAL 11

AuditórioAuditório MICROFONE PROFISSIONALMICROFONE PROFISSIONAL 33
Sala de Servidor TISala de Servidor TI CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 22
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica MESA DE REUNIAO REDONDAMESA DE REUNIAO REDONDA 11
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MESA DE ESTAÇÃO DEMESA DE ESTAÇÃO DE
TRABALHOTRABALHO

11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 66
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MONITOR 17MONITOR 17 11

AuditórioAuditório CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 6767
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 11
Sala de ReuniãoSala de Reunião MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 88
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MESA EM LMESA EM L 33

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARQUIVO ACO C/ 04 GAVETASARQUIVO ACO C/ 04 GAVETAS 77
Corredor do 3º AndarCorredor do 3º Andar QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
Sala de AulaSala de Aula MESA DE PROFESSORMESA DE PROFESSOR 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

DECIBELIMETRO DIGITALDECIBELIMETRO DIGITAL 33

Sala de AulaSala de Aula VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 77
AlmoxarifadoAlmoxarifado MODELO ANATÔMICO HUMANOMODELO ANATÔMICO HUMANO 22
Laboratório 01Laboratório 01 CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARQUIVO DE AÇO P/ PASTASARQUIVO DE AÇO P/ PASTAS

SUSPENSASSUSPENSAS
11

PátioPátio MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 22
Sala de AulaSala de Aula MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 22
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11
Sala de espera DireçãoSala de espera Direção MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Laboratório 03Laboratório 03 CONDICIONADOR DE AR TIPOCONDICIONADOR DE AR TIPO

SPLITSPLIT
11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MONITOR 19MONITOR 19 11

Sala de CiênciasSala de Ciências PHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADA 11
BibliotecaBiblioteca CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 11
Laboratório 02Laboratório 02 MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
laboratório 3laboratório 3 CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 77
Laboratório 01Laboratório 01 MESA P/ COMPUTADOR S/MESA P/ COMPUTADOR S/

TECLADOTECLADO
4040

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 44
Sala de AulaSala de Aula SUPORTE PARA TVSUPORTE PARA TV 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 66
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8

VÃOSVÃOS
11

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/ 22
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APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO
Corredor do 2º AndarCorredor do 2º Andar QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 22
Coordenação de técnicos eCoordenação de técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 22

Sala de CiênciasSala de Ciências MICROSCÓPIO BINOCULARMICROSCÓPIO BINOCULAR 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 33

Laboratório 01Laboratório 01 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 11
Laboratório 02Laboratório 02 CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 4242
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços MICROSYSTEM 2.500WMICROSYSTEM 2.500W 11
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER
MONOCROMATICAMONOCROMATICA

11

Sala de MerendaSala de Merenda FREEZER INDUSTRIALFREEZER INDUSTRIAL 11
DireçãoDireção APARELHO DE ARAPARELHO DE AR

CONDICIONADOCONDICIONADO
11

AlmoxarifadoAlmoxarifado CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
Térreo - entrada da escolaTérreo - entrada da escola CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS 11
Sala de AulaSala de Aula ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 22
PátioPátio MONITOR 17MONITOR 17 11
BibliotecaBiblioteca MONITOR 17MONITOR 17 55
Sala de AulaSala de Aula ARMARIO AÇO C/ 2 PORTASARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 11
DireçãoDireção MESA DE REUNIAO REDONDAMESA DE REUNIAO REDONDA 11
PátioPátio QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 1212
Diretoria de SErviçosDiretoria de SErviços
AdministrativosAdministrativos

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/
APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO

11

PátioPátio MESA PARA REFEITÓRIOMESA PARA REFEITÓRIO 2020
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
Sala de CiênciasSala de Ciências CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MONITOR 19MONITOR 19 22
BibliotecaBiblioteca MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
Sala de AulaSala de Aula CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 55
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 11

Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 22
Laboratório 01Laboratório 01 CONDICIONADOR DE AR TIPOCONDICIONADOR DE AR TIPO

SPLITSPLIT
11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ENCADERNADOR MANUALENCADERNADOR MANUAL 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MESA DE REUNIAO REDONDAMESA DE REUNIAO REDONDA 11
Sala de CiênciasSala de Ciências ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 11
Sala de AulaSala de Aula CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 7878
Sala de CiênciasSala de Ciências GERADOR DE VANDEGRAFFGERADOR DE VANDEGRAFF 11
Laboratório 03Laboratório 03 PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
Laboratório 01Laboratório 01 MONITORMONITOR 4040
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTOARMÁRIO DE AÇO EXTRA ALTO 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTASARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS

DE ABRIRDE ABRIR
22

Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
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Laboratório 02Laboratório 02 CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 11
AuditórioAuditório MESA PARA PROFESSORMESA PARA PROFESSOR 11
BibliotecaBiblioteca CADEIRA GIRATORIACADEIRA GIRATORIA 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER

MONOCROMATICAMONOCROMATICA
11

Sala de AulaSala de Aula MONITOR 17MONITOR 17 66
Sala de CiênciasSala de Ciências BOMBA DE VACUOBOMBA DE VACUO 11
DireçãoDireção IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11
CopaCopa CADEIRA DE POLI-PROPILENOCADEIRA DE POLI-PROPILENO 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 22

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER
MONOCROMÁTICAMONOCROMÁTICA

11

AuditórioAuditório TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 22
Sala de CiênciasSala de Ciências MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 99
BibliotecaBiblioteca MESA EM LMESA EM L 11
Sala de AulaSala de Aula MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 237237
Coordenação de técnicos eCoordenação de técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MESA EM LMESA EM L 11

Sala de ReuniãoSala de Reunião MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 11
BibliotecaBiblioteca CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 88
BibliotecaBiblioteca ARQUIVO COM 04 GAVETASARQUIVO COM 04 GAVETAS 11
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/
APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO

33

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER
MONOCROMÁTICAMONOCROMÁTICA

11

AlmoxarifadoAlmoxarifado PATH PANEL 24 PORTASPATH PANEL 24 PORTAS 22
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

CPU INTEL CORE I5CPU INTEL CORE I5 33

Laboratório 02Laboratório 02 PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
DireçãoDireção NOTEBOOKNOTEBOOK 44
DireçãoDireção MONITOR 17MONITOR 17 11
Laboratório 02Laboratório 02 CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

ARMARIO AÇO C/ 2 PORTASARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 11

Laboratório 03Laboratório 03 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 11
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARQUIVO COM 04 GAVETASARQUIVO COM 04 GAVETAS 22
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MONITORMONITOR 11

Sala dos ProfessoresSala dos Professores CONDICIONADOR DE AR TIPOCONDICIONADOR DE AR TIPO
SPLITSPLIT

11

Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
BibliotecaBiblioteca CPU GABINETE MINI TORRECPU GABINETE MINI TORRE 11
Sala de CiênciasSala de Ciências CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVACADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 4040
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVACADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 44
Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico CONDICIONADOR DE AR TIPOCONDICIONADOR DE AR TIPO

SPLITSPLIT
11

Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER
MONOCROMATICAMONOCROMATICA

11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 22
CopaCopa REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICOREFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO11
RefeitórioRefeitório MESA PARA REFEITÓRIOMESA PARA REFEITÓRIO 2020
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica APARELHO DE ARAPARELHO DE AR

CONDICIONADOCONDICIONADO
11

AlmoxarifadoAlmoxarifado MICROSYSTEM 2.500WMICROSYSTEM 2.500W 11
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Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica MESA EM LMESA EM L 22
Sala de AulaSala de Aula TV LED 55TV LED 55 11
Diretoria de SeviçosDiretoria de Seviços
AdministrativosAdministrativos

ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 11

Diretoria de Serviços AcadêmicoDiretoria de Serviços Acadêmico ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 99
BibliotecaBiblioteca CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 33
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços MESA EM LMESA EM L 22
 Coordenação Técnico e Coordenação Técnico e
LaboratóriosLaboratórios

MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11

AlmoxarifadoAlmoxarifado ESTANTE AÇO C/ 06 BANDEJASESTANTE AÇO C/ 06 BANDEJAS 88
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

NOTEBOOK INTEL CORE I5NOTEBOOK INTEL CORE I5 11

Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/
APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO

22

Sala de CiênciasSala de Ciências ARMARIO AÇO C/ 2 PORTASARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 11
Laboratório 02Laboratório 02 CPUCPU 4040
Sala do Servidor TISala do Servidor TI MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 11
Laboratório 3Laboratório 3 CPUCPU 2020
Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços ARMÁRIO ALTOARMÁRIO ALTO 22
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio PROJETOR MULTIMIDIAPROJETOR MULTIMIDIA 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado ESTANTE AÇO C/ 05ESTANTE AÇO C/ 05

PRATELEIRASPRATELEIRAS
11

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 11
Sala de AulaSala de Aula CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 33
BibliotecaBiblioteca MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 99
sala de Aulasala de Aula CADEIRA FIXA COM PÉS EM SCADEIRA FIXA COM PÉS EM S 11
Coordenação Ensino MédioCoordenação Ensino Médio CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 22
Sala de ReuniãoSala de Reunião CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 1717
CopaCopa CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 22
RefeitórioRefeitório CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVACADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 55
DireçãoDireção CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/

APOIA BRAÇOAPOIA BRAÇO
77

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica ARMÁRIO ALTOARMÁRIO ALTO 11
Sala de Servidor TISala de Servidor TI CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 11
Laboratório 02Laboratório 02 MONITORMONITOR 4040
PátioPátio CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 33
Sala de MerendaSala de Merenda REFRIGERADOR INDUSTRIALREFRIGERADOR INDUSTRIAL 11
Laboratório 02Laboratório 02 MESA P/ COMPUTADORMESA P/ COMPUTADOR 4040
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11

Ata/Diretoria de ServiçosAta/Diretoria de Serviços GAVETEIRO VOLANTEGAVETEIRO VOLANTE 22
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 11

Sala de CiênciasSala de Ciências RETROPROJETOR ELÉTRICORETROPROJETOR ELÉTRICO 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

LUXIMETRO DIGITALLUXIMETRO DIGITAL 11

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica MONITOR EM LCDMONITOR EM LCD 22
Coordenação de Técnicos eCoordenação de Técnicos e
LaboratóriosLaboratórios

MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11

Laboratório 02Laboratório 02 CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

CPU 2.4GHZCPU 2.4GHZ 33

Sala de AulaSala de Aula TELEVISOR DE LEDTELEVISOR DE LED 11
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Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

A Etec de Ferraz de Vasconcelos tem como fontesde recursos o Centro Paula Souza e a APM daA Etec de Ferraz de Vasconcelos tem como fontesde recursos o Centro Paula Souza e a APM da
Unidade, como instituição auxiliar da escola.O Centro Paula Souza é a principal fonte de recursos,Unidade, como instituição auxiliar da escola.O Centro Paula Souza é a principal fonte de recursos,
pois é a responsável pelo pagamento das despesas como água, luz, telefone, despesas miúdas epois é a responsável pelo pagamento das despesas como água, luz, telefone, despesas miúdas e
salários dos professores e funcionários da Unidade, respondendo por 90% dos encargos necessáriossalários dos professores e funcionários da Unidade, respondendo por 90% dos encargos necessários
para o desenvolvimento da escola.para o desenvolvimento da escola.

A APM da Escola responde pelopagamento de serviços de manutenção e, emergencialmente,A APM da Escola responde pelopagamento de serviços de manutenção e, emergencialmente,
naaquisição de móveis e equipamentos e manutenção do sistema de cameras devigilancia, bemnaaquisição de móveis e equipamentos e manutenção do sistema de cameras devigilancia, bem
como do NSA - Sistema Acadêmico, respondendo aproximadamente por 10% dos pagamentoscomo do NSA - Sistema Acadêmico, respondendo aproximadamente por 10% dos pagamentos
necessários ao desenvolvimento da escola.necessários ao desenvolvimento da escola.

As parcerias existentes não trazem recursos financeiros para a Unidade, pois elas são de caráterAs parcerias existentes não trazem recursos financeiros para a Unidade, pois elas são de caráter
pedagógico, tais como visitas técnicas e Estágios.pedagógico, tais como visitas técnicas e Estágios.

Segue uma tabela constando as origens das Receitas da Etec de Ferraz de Vasconcelos nasSegue uma tabela constando as origens das Receitas da Etec de Ferraz de Vasconcelos nas
seguintes condições:seguintes condições:

1. 1). Recursos referentes à Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, são mensais.1. 1). Recursos referentes à Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, são mensais.

2).Recursos referentes ao Vestibulinho, repassado pela Fundação FAT, são semestrais, onde de 40 a2).Recursos referentes ao Vestibulinho, repassado pela Fundação FAT, são semestrais, onde de 40 a
50% do total destinado à Etec são gastos no processo de aplicação do Vestibulinho.50% do total destinado à Etec são gastos no processo de aplicação do Vestibulinho.

    

6. Veja a tabela que compõem os recursos financeiros anual da unidade:6. Veja a tabela que compõem os recursos financeiros anual da unidade:

NATUREZA DA RECEITANATUREZA DA RECEITA VALOR EM PERCENTUAL (%)VALOR EM PERCENTUAL (%)

Centro Paula Souza (Despesas Miúdas de ProntoCentro Paula Souza (Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento)Pagamento)

90,0%90,0%

APM (Vestibulinho )APM (Vestibulinho ) 10,0%10,0%

                            42 / 74                            42 / 74



 

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

 A Unidade tem como prestadora de serviço terceirizado: A Unidade tem como prestadora de serviço terceirizado:

LIMPEZA PREDIALLIMPEZA PREDIAL

  A limpeza está a cargo da empresa Fusion Serviços Especiais LTDA, CNPJ nº  A limpeza está a cargo da empresa Fusion Serviços Especiais LTDA, CNPJ nº
13.661.825/0001-07sediada na Rua BR de Monte Santonº 815- Alto da Mooca- São Paulo/SP, cujo13.661.825/0001-07sediada na Rua BR de Monte Santonº 815- Alto da Mooca- São Paulo/SP, cujo
contrato nº 163/2019firmado em 28/11/2019, prazo final previsto para 28/05/2022, tendo iniciadocontrato nº 163/2019firmado em 28/11/2019, prazo final previsto para 28/05/2022, tendo iniciado
seus trabalhos nesta unidade escolar em 01de dezembrode 2019.seus trabalhos nesta unidade escolar em 01de dezembrode 2019.

VIGILÂNCIA PATRIMONIALVIGILÂNCIA PATRIMONIAL

 A vigilância está a cargo da empresa Avanzzo Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli ME, CNPJ A vigilância está a cargo da empresa Avanzzo Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli ME, CNPJ
nº29.313.317/0001-60, sediada na Rua Almirante Barrosonº 44- Mauá/SP, cujo contrato nºnº29.313.317/0001-60, sediada na Rua Almirante Barrosonº 44- Mauá/SP, cujo contrato nº
092/2019firmado em 28de junho de 2019, tendo iniciado seus serviços em 01de julhode092/2019firmado em 28de junho de 2019, tendo iniciado seus serviços em 01de julhode
2019comvigência de quinze meses,prazo final, previsto para 28de dezembro de 2021.2019comvigência de quinze meses,prazo final, previsto para 28de dezembro de 2021.

 O Gestor responsável pelos serviços das empresas terceirizadas é a Diretora de Serviços O Gestor responsável pelos serviços das empresas terceirizadas é a Diretora de Serviços
Administrativos Sra.Márcia Cristina Sousa Silva.Administrativos Sra.Márcia Cristina Sousa Silva.

A escola conta com sistema de segurança por alarme, e com 16 câmeras de vigilância internas eA escola conta com sistema de segurança por alarme, e com 16 câmeras de vigilância internas e
externas administrado pela APM da unidade. externas administrado pela APM da unidade. 

      

      

    

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES-APMASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES-APM
DescriçãoDescrição A Associação de Pais e Mestres é uma pessoaA Associação de Pais e Mestres é uma pessoa

jurídica de direito privado, sem finalidadejurídica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, designada simplesmente APM, com sedelucrativa, designada simplesmente APM, com sede
na Rua Carlos de Carvalho nº 200 na cidade dena Rua Carlos de Carvalho nº 200 na cidade de
Ferraz de Vasconcelos no Estado de São Paulo,Ferraz de Vasconcelos no Estado de São Paulo,
reger-se pelas presentes normas do estatuto.reger-se pelas presentes normas do estatuto.
Objetivo: Geral: Gerenciar os recursos financeirosObjetivo: Geral: Gerenciar os recursos financeiros
com transparência, de forma a contribuir nacom transparência, de forma a contribuir na
melhoria do desempenho acadêmicos dos alunos,melhoria do desempenho acadêmicos dos alunos,
proporcionado condições aos professores para oproporcionado condições aos professores para o
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dinamismo e inovação nas suas atividadesdinamismo e inovação nas suas atividades
pedagógicas. Específico: Gerenciar com eficácia epedagógicas. Específico: Gerenciar com eficácia e
transparência os recursos disponibilizados para atransparência os recursos disponibilizados para a
escola; reavaliar e reestruturar o Estatuto da APM;escola; reavaliar e reestruturar o Estatuto da APM;
Acrescentar no estatuto novas diretorias;Acrescentar no estatuto novas diretorias;
democratizar as ações desenvolvidas pela APM;democratizar as ações desenvolvidas pela APM;
disponibilizar os resultados das prestações dedisponibilizar os resultados das prestações de
contas aos seus associados; Adquirir materiaiscontas aos seus associados; Adquirir materiais
para o desenvolvimento dinâmico e atrativo daspara o desenvolvimento dinâmico e atrativo das
atividades pedagógicas dos docentes; participar eatividades pedagógicas dos docentes; participar e
contribuir na reavaliação da Proposta Pedagógicacontribuir na reavaliação da Proposta Pedagógica
da Escola; Organizar os arquivos e documentaçãoda Escola; Organizar os arquivos e documentação
da APM junto ao orgão Federal e Estadual; manterda APM junto ao orgão Federal e Estadual; manter
junto aos funcionários, gestão docentes,junto aos funcionários, gestão docentes,
discentes, colegiados e comunidade, um ambientediscentes, colegiados e comunidade, um ambiente
agradável de participação e interaçãoagradável de participação e interação
democrática; colaborar e participar nodemocrática; colaborar e participar no
gerenciamento das desenvolvidas na escola.gerenciamento das desenvolvidas na escola.
Missão A APM tem por finalidade contribuir para aMissão A APM tem por finalidade contribuir para a
constante melhoria das condições educacionaisconstante melhoria das condições educacionais
da sociedade, visando assegurar uma educaçãoda sociedade, visando assegurar uma educação
de qualidade aos nossos alunos, num ambiente dede qualidade aos nossos alunos, num ambiente de
responsabilidade social, individual, participativo,responsabilidade social, individual, participativo,
criativo e de respeito ao próximo. Recursoscriativo e de respeito ao próximo. Recursos
recebidos e administrados pela APM: - Verbarecebidos e administrados pela APM: - Verba
PDDE De acordo com a Assembleia GeralPDDE De acordo com a Assembleia Geral
realizada no dia 05 de maio de 2021, a APM ficourealizada no dia 05 de maio de 2021, a APM ficou
constituído da seguinte forma: Diretor de Escola:constituído da seguinte forma: Diretor de Escola:
William Lima Santos Diretor Executivo -William Lima Santos Diretor Executivo -
Alessandra Aparecida da Silva; Vice DiretorAlessandra Aparecida da Silva; Vice Diretor
Executivo - Carla Lima Nojoza; Secretaria - AdemirExecutivo - Carla Lima Nojoza; Secretaria - Ademir
Cardoso ; Diretor Financeiro - Adriano Amâncio deCardoso ; Diretor Financeiro - Adriano Amâncio de
Oliveira; Vice Diretor Financeiro - Adilson OliveiraOliveira; Vice Diretor Financeiro - Adilson Oliveira
da Silva; Diretor Cultural Esportivo e Social - Luizda Silva; Diretor Cultural Esportivo e Social - Luiz
Alexandre Inácio; Diretor de Patrimônio - PedroAlexandre Inácio; Diretor de Patrimônio - Pedro
Varjão Ferreira. Conselho Fiscal: Aluno: EderVarjão Ferreira. Conselho Fiscal: Aluno: Eder
Araújo Pereira, Aluna: Taba da Conceição;Araújo Pereira, Aluna: Taba da Conceição;
Representante do Quadro Administrativo: LeslieRepresentante do Quadro Administrativo: Leslie
Leite Lima. Os eleitos da Diretoria Executiva e doLeite Lima. Os eleitos da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal permanecem em seus devidosConselho Fiscal permanecem em seus devidos
cargos no período de um ano, com início emcargos no período de um ano, com início em
02/05/2010 e termino em 01/05/2022.02/05/2010 e termino em 01/05/2022.

DenominaçãoDenominação CONSELHO DE ESCOLACONSELHO DE ESCOLA
DescriçãoDescrição CONSELHO DE ESCOLA O Conselho de EscolaCONSELHO DE ESCOLA O Conselho de Escola

previsto no Regimento Comum das Escolasprevisto no Regimento Comum das Escolas
Técnicas do Centro Paula Souza, conformeTécnicas do Centro Paula Souza, conforme
estabelece o Artigo 10 do citado Regimento,estabelece o Artigo 10 do citado Regimento,
sendo constituído por representantes dasendo constituído por representantes da
comunidade escolar e extra-escolar. De acordocomunidade escolar e extra-escolar. De acordo
com o Artigo 11 o Conselho de escola tem ascom o Artigo 11 o Conselho de escola tem as
seguintes atribuições: I- deliberar sobre: a-seguintes atribuições: I- deliberar sobre: a-
proposta pedagógica da escola; b- alternativas deproposta pedagógica da escola; b- alternativas de
soluções para os problemas administrativos esoluções para os problemas administrativos e
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pedagógicas; c- as prioridades para a aplicação depedagógicas; c- as prioridades para a aplicação de
recursos gerados pela escola e institui?srecursos gerados pela escola e institui?s
auxiliares; II- propor ao Ceeteps a extinção ouauxiliares; II- propor ao Ceeteps a extinção ou
criação de cursos; III- aprovar o Plano Plurianual ;criação de cursos; III- aprovar o Plano Plurianual ;
IV- apreciar os relatórios anuais da escola,IV- apreciar os relatórios anuais da escola,
analisando seu desempenho diante das diretrizesanalisando seu desempenho diante das diretrizes
e metas estabelecidas. COMPOSIÇÃO: O Conselhoe metas estabelecidas. COMPOSIÇÃO: O Conselho
de Escola para o período de 2021/2022, foide Escola para o período de 2021/2022, foi
composto por membros eleitos por seus pares oucomposto por membros eleitos por seus pares ou
indicados pelo Diretor da Unidade de acordo comindicados pelo Diretor da Unidade de acordo com
o Regimento Comum das Escolas Técnicas doo Regimento Comum das Escolas Técnicas do
Centro Paula Souza, na reunião realizada no diaCentro Paula Souza, na reunião realizada no dia
de 06 maio de 2021: MEMBROS: Representantesde 06 maio de 2021: MEMBROS: Representantes
dos Coordenadores: Alessandra Ferreira Leite;dos Coordenadores: Alessandra Ferreira Leite;
Representantes dos Professores: CleybsonRepresentantes dos Professores: Cleybson
Leandro da Silva; Representante dos ServidoresLeandro da Silva; Representante dos Servidores
Administrativos : Maria Socorro Nogueira Silva;Administrativos : Maria Socorro Nogueira Silva;
Representante de Pais de Alunos: Ana LuizaRepresentante de Pais de Alunos: Ana Luiza
Carraro; Representante de Alunos: Rebeca SantosCarraro; Representante de Alunos: Rebeca Santos
Mirando, Thayna Pereira Silva; Representante deMirando, Thayna Pereira Silva; Representante de
Orgão de Classe: Emilene Ferreira; RepresentanteOrgão de Classe: Emilene Ferreira; Representante
de Aluno Egresso: Cleiton Ricardo Ferreira Leite;de Aluno Egresso: Cleiton Ricardo Ferreira Leite;
Representante do Poder Público Municipal: ThiagoRepresentante do Poder Público Municipal: Thiago
Severo da Silva; Diretor de Escola: William LimaSevero da Silva; Diretor de Escola: William Lima
Santos Atribuições: I - Deliberar sobre: a) projetoSantos Atribuições: I - Deliberar sobre: a) projeto
Político Pedagógico da escola; b) as alternativasPolítico Pedagógico da escola; b) as alternativas
de soluções para os problemas acadêmicos ede soluções para os problemas acadêmicos e
pedagógicos; c) as prioridades para aplicação depedagógicos; c) as prioridades para aplicação de
recursos. II- Estabelecer diretrizes e propor açõesrecursos. II- Estabelecer diretrizes e propor ações
de integração da Etec com a comunidade. III-de integração da Etec com a comunidade. III-
Propor a implantação ou extinção de cursosPropor a implantação ou extinção de cursos
oferecidos pela Etec, de acordo com as demandasoferecidos pela Etec, de acordo com as demandas
diante das diretrizes e metas estabelecidas. § 1º -diante das diretrizes e metas estabelecidas. § 1º -
O Conselho de Escola poderá ser convocado pelaO Conselho de Escola poderá ser convocado pela
Direção para manifestar-se sobre outros temas deDireção para manifestar-se sobre outros temas de
interesse da comunidade escolar. § 2º - Ointeresse da comunidade escolar. § 2º - O
Conselho de Escola reunir-se-?ordinariamente, noConselho de Escola reunir-se-?ordinariamente, no
mínimo, duas vezes a cada semestre e,mínimo, duas vezes a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seuextraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou plea maioria de seus membros. § 3ºpresidente ou plea maioria de seus membros. § 3º
- As reuniões do Conselho de Escola deverá contar- As reuniões do Conselho de Escola deverá contar
com a presença mínima da maioria simples decom a presença mínima da maioria simples de
seus membros. § 4º - Nas decisões a seremseus membros. § 4º - Nas decisões a serem
tomadas por maioria simples, todos os membrostomadas por maioria simples, todos os membros
terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto deterão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de
desempate.desempate.

DenominaçãoDenominação CIPA- COMISSAO INTERNA DE PREVENCAOCIPA- COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO
DE ACIDENTESDE ACIDENTES

DescriçãoDescrição CIPA é uma comissão de empregados queCIPA é uma comissão de empregados que
consiste basicamente em observar e relatar asconsiste basicamente em observar e relatar as
condicões de riscos ambientais de trabalho. Nacondicões de riscos ambientais de trabalho. Na
data de 09 de dezembro de 2019, foi realizada adata de 09 de dezembro de 2019, foi realizada a
eleição dos representantes dos empregados daeleição dos representantes dos empregados da
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CIPA - Comissão Interna de Prevenção deCIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes da Etec de Ferraz de Vasconcelos, queAcidentes da Etec de Ferraz de Vasconcelos, que
ficou constituída por: PRESIDENTE - Ademirficou constituída por: PRESIDENTE - Ademir
Cardoso; VICE - PRESIDENTE - : Maria SocorroCardoso; VICE - PRESIDENTE - : Maria Socorro
Nogueira Filha Silva; SECRETARIA - ClaudiaNogueira Filha Silva; SECRETARIA - Claudia
Aparecida Oliveira; VICE - SECRETARIO - LucimaraAparecida Oliveira; VICE - SECRETARIO - Lucimara
Cristina Cantelli Gonçalves. Atribuição: - SolicitarCristina Cantelli Gonçalves. Atribuição: - Solicitar
medidas para reduzir e eliminar os risco; - Discutirmedidas para reduzir e eliminar os risco; - Discutir
os acidentes ocorridos encaminhando ao SESMTos acidentes ocorridos encaminhando ao SESMT
ou onde houver e ao empregador; - Solicitarou onde houver e ao empregador; - Solicitar
providências que previne acidentes semelhantes;providências que previne acidentes semelhantes;
- Orientar aos demais trabalhadores quanto a- Orientar aos demais trabalhadores quanto a
prevenção de doenças e acidentes no trabalho. -prevenção de doenças e acidentes no trabalho. -
Promover divulgação zelar pela observação dasPromover divulgação zelar pela observação das
normas de segurança e medicina do trabalho ounormas de segurança e medicina do trabalho ou
de regulamentos e instrumentos de servi?de regulamentos e instrumentos de servi?
emitidos pelo empregador;emitidos pelo empregador;

MissãoMissão
" Oferecer ensino de qualidade utilizando tecnologias de informação e comunicação, respeitando as" Oferecer ensino de qualidade utilizando tecnologias de informação e comunicação, respeitando as
diferenças, a ética e tendo o ser humano como figura central e atuante"diferenças, a ética e tendo o ser humano como figura central e atuante"

VisãoVisão
" Ser referência de educação profissional técnica na região, desenvolvendo, valores, competências," Ser referência de educação profissional técnica na região, desenvolvendo, valores, competências,
principio éticos e o pleno exercício da cidadania"principio éticos e o pleno exercício da cidadania"

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Características RegionaisCaracterísticas Regionais

A cidade de Ferraz de Vasconcelos é também conhecida como Cidade da Uva título este adquiridoA cidade de Ferraz de Vasconcelos é também conhecida como Cidade da Uva título este adquirido
quando a cidade ainda era pertencente de terras particulares, já eram cultivadas uvas Itália naquando a cidade ainda era pertencente de terras particulares, já eram cultivadas uvas Itália na
cidade. Apesar de ser o primeiro município produtor da uva Itália no Brasil restaram poucoscidade. Apesar de ser o primeiro município produtor da uva Itália no Brasil restaram poucos
produtores que abastecem o comercio local.produtores que abastecem o comercio local.

Pertencente a Grande São Paulo como os outros 38 municípios está inserida na Região do Alto TietePertencente a Grande São Paulo como os outros 38 municípios está inserida na Região do Alto Tiete
rodeada pelas cidades vizinhas de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. Há de serodeada pelas cidades vizinhas de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. Há de se
observar a grande proximidade com os bairros da Zona Leste de São Paulo como Guaianazes, Itaimobservar a grande proximidade com os bairros da Zona Leste de São Paulo como Guaianazes, Itaim
Paulista, Cidade Tiradentes e São Miguel proporcionando a população um rápido acesso ao Centro daPaulista, Cidade Tiradentes e São Miguel proporcionando a população um rápido acesso ao Centro da
Capital através dos modais rodoviário e ferroviário.Capital através dos modais rodoviário e ferroviário.

Atualmente estima-se uma população em cerca de 193.037 pessoas distribuídas em uma área deAtualmente estima-se uma população em cerca de 193.037 pessoas distribuídas em uma área de
29.654 km (quadrados). De acordos com dados do SEADE (2020) possui 53.265 domicílios dentro do29.654 km (quadrados). De acordos com dados do SEADE (2020) possui 53.265 domicílios dentro do
município.município.

Os trabalhos formais, ocupados possui rendimentos em torno de 2,4 salários mínimos. OutrosOs trabalhos formais, ocupados possui rendimentos em torno de 2,4 salários mínimos. Outros
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números que chamam a atenção são o de escolaridade onde observamos que a taxa denúmeros que chamam a atenção são o de escolaridade onde observamos que a taxa de
analfabetismo entre os jovens de 15 ano era de quase 5% segundo dados de 2010 e somenteanalfabetismo entre os jovens de 15 ano era de quase 5% segundo dados de 2010 e somente
56,57% dos jovens entre 18 a 24 anos tem pelo menos o ensino completo dados estes de 201856,57% dos jovens entre 18 a 24 anos tem pelo menos o ensino completo dados estes de 2018
segundo SEADE. segundo SEADE. 

A cada instante no deparamos com informações importantes que podem nortear nossos trabalhosA cada instante no deparamos com informações importantes que podem nortear nossos trabalhos
enquanto instituição. O IDHM em 2010 é um dos menores do Estado com 0,738. E em relação aoenquanto instituição. O IDHM em 2010 é um dos menores do Estado com 0,738. E em relação ao
tratamento de esgoto verificamos que 85,92% das casas possuem e em se tratando detratamento de esgoto verificamos que 85,92% das casas possuem e em se tratando de
abastecimento de agua 99,24% são atendidas. Como em todo o mundo a população cada vez maisabastecimento de agua 99,24% são atendidas. Como em todo o mundo a população cada vez mais
está ficando velha e com perspectiva de vida entre 73 a 76 anos. As famílias ferrazenses sãoestá ficando velha e com perspectiva de vida entre 73 a 76 anos. As famílias ferrazenses são
geralmente compostas por 4 pessoas sendo distribuídas em grande parte nos bairros Vila São Joao egeralmente compostas por 4 pessoas sendo distribuídas em grande parte nos bairros Vila São Joao e
Santa Margarida onde encontramos a Etec de Ferraz de Vasconcelos e a Fatec. Por outro lado,Santa Margarida onde encontramos a Etec de Ferraz de Vasconcelos e a Fatec. Por outro lado,
encontramos pessoas com muitas dificuldades econômica e infraestrutura como transporte, internet,encontramos pessoas com muitas dificuldades econômica e infraestrutura como transporte, internet,
iluminação entre outros que residem em pontos extremos da cidade, em bairros considerados ruraisiluminação entre outros que residem em pontos extremos da cidade, em bairros considerados rurais
como Cambiri. como Cambiri. 

EducaçãoEducação

Em 2019, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.9 no IDEB.Em 2019, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.9 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com cidades do mesmo estado,Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com cidades do mesmo estado,
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 459 de 645. Considerando a notaa nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 459 de 645. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 556 de 645. A taxa de escolarização (para pessoasdos alunos dos anos finais, a posição passava a 556 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 97.6 em 2010. Isso posicionava o município na posição 432 de 645 dentre asde 6 a 14 anos) foi de 97.6 em 2010. Isso posicionava o município na posição 432 de 645 dentre as
cidades do estado e na posição 2733 de 5570 dentre as cidades do Brasil.cidades do estado e na posição 2733 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

A cidade conta com cerca de 47 escolas de ensino fundamental com 21.760 matriculas e cerca de 23A cidade conta com cerca de 47 escolas de ensino fundamental com 21.760 matriculas e cerca de 23
escolas de ensino médio com 7001 matriculas segundo dados de 2018 IBGE.escolas de ensino médio com 7001 matriculas segundo dados de 2018 IBGE.

Em relação ao grau de instrução a de salientar que 58,76% da população ou cerca de 109.768Em relação ao grau de instrução a de salientar que 58,76% da população ou cerca de 109.768
pessoas possui ensino médio. pessoas possui ensino médio. 

Grau de InstruçãoGrau de Instrução QuantidadeQuantidade %%
AnalfabetoAnalfabeto 3131 0,150,15
Até o 5º ano Incompleto doAté o 5º ano Incompleto do
FundamentalFundamental

376376 1,851,85

5º ano Completo do Fundamental5º ano Completo do Fundamental 385385 1,91,9
Do 6º ao 9º ano Incompleto doDo 6º ao 9º ano Incompleto do
FundamentalFundamental

993993 4,894,89

Fundamental CompletoFundamental Completo 1.8921.892 9,329,32
Médio IncompletoMédio Incompleto 1.6551.655 8,168,16
Médio CompletoMédio Completo 11.92411.924 58,7658,76
Superior IncompletoSuperior Incompleto 503503 2,482,48
Superior CompletoSuperior Completo 2.1282.128 10,4910,49
Mestrado CompletoMestrado Completo 403403 1,991,99
Doutorado CompletoDoutorado Completo 22 0,010,01

Economicamente encontramos diversas empresas no setor industriais as quais situadas no poloEconomicamente encontramos diversas empresas no setor industriais as quais situadas no polo
industrial fazendo divisa com bairros de Guaianases e Itaim – São Paulo essa aproximação faz comindustrial fazendo divisa com bairros de Guaianases e Itaim – São Paulo essa aproximação faz com
que as empresas contratem pessoas dessas localidades e deixam de gerar oportunidade para osque as empresas contratem pessoas dessas localidades e deixam de gerar oportunidade para os
moradores da cidade, outro caso intrigante é que a maioria das empresas ali estabelecidas temmoradores da cidade, outro caso intrigante é que a maioria das empresas ali estabelecidas tem
isenções fiscais em troca da geração de emprego para os ferrazenses.isenções fiscais em troca da geração de emprego para os ferrazenses.

Como em qualquer cidade possui um centro comercial com diversas lojas de varejo com poucasComo em qualquer cidade possui um centro comercial com diversas lojas de varejo com poucas
expressões nacionais e supermercados regionais competindo muitas vezes com ele mesmo. Destaexpressões nacionais e supermercados regionais competindo muitas vezes com ele mesmo. Desta
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forma encontramos a participação na geração de empregos formais por setor:forma encontramos a participação na geração de empregos formais por setor:

Industria 45,60%Industria 45,60%
Serviço 29,91%Serviço 29,91%
Comércio 22,83%Comércio 22,83%
Construção 1,67%Construção 1,67%

Informações dadas pela Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos muitasInformações dadas pela Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos muitas
empresas procuram a região para se instalar porem existem entraves que dificultam a vinda dasempresas procuram a região para se instalar porem existem entraves que dificultam a vinda das
mesmas como valores de aluguel e terrenos, além de falta de infraestrutura como acesso asmesmas como valores de aluguel e terrenos, além de falta de infraestrutura como acesso as
rodovias, ruas estreitas, internet entre outros.rodovias, ruas estreitas, internet entre outros.

Segue abaixo um perfil dos setores dentro da cidade de Ferraz de Vasconcelos:Segue abaixo um perfil dos setores dentro da cidade de Ferraz de Vasconcelos:

EmpresaEmpresa AtuaçãoAtuação
H. Louis Baxmann produtos MetalúrgicosH. Louis Baxmann produtos Metalúrgicos MetalúrgicaMetalúrgica
Extrumax Exthusão de Alumínio LtdaExtrumax Exthusão de Alumínio Ltda MetalúrgicaMetalúrgica
Cristaleira mundial indústria e comércio de VidrosCristaleira mundial indústria e comércio de Vidros CristaleriaCristaleria
Industria e Comércio de Alumínio ABCIndustria e Comércio de Alumínio ABC MetalúrgicaMetalúrgica
Luckspuma indústria e comércioLuckspuma indústria e comércio ColchõesColchões
Abrasivos Lixas TatuAbrasivos Lixas Tatu AbrasivosAbrasivos
York Plast industria de Comércio de PlásticoYork Plast industria de Comércio de Plástico AlimentosAlimentos
Industria Eletro mecânica ElmebraIndustria Eletro mecânica Elmebra MetalúrgicaMetalúrgica
Hikari indústria e ComércioHikari indústria e Comércio AlimentosAlimentos
Brinquedos BandeirantesBrinquedos Bandeirantes BrinquedosBrinquedos
Supermercado VeranSupermercado Veran Alimento/VarejoAlimento/Varejo
Supermercado ShibathaSupermercado Shibatha Alimento/VarejoAlimento/Varejo
Lojas MarisaLojas Marisa Confecção/VarejoConfecção/Varejo
AtacadãoAtacadão Alimento/AtacarejoAlimento/Atacarejo
Banco Caixa EconômicaBanco Caixa Econômica Prestação de ServiçosPrestação de Serviços
Banco BradescoBanco Bradesco Prestação de ServiçosPrestação de Serviços
Banco ItaúBanco Itaú Prestação de ServiçosPrestação de Serviços
Banco do BrasilBanco do Brasil Prestação de ServiçosPrestação de Serviços

Segundo estimativas do SEADE a cidade de Ferraz de Vasconcelos possui um PIB de R$Segundo estimativas do SEADE a cidade de Ferraz de Vasconcelos possui um PIB de R$
2.592.000,00. 2.592.000,00. 

Economia Economia 
PIB * (em milhões dePIB * (em milhões de
R$)........................................................R$)........................................................

2.592,682.592,68

PIB * da Industria (em milhões de R$)PIB * da Industria (em milhões de R$)
..........................................................................................

916,44916,44

PIB * dos Serviços (em milhões de R$)PIB * dos Serviços (em milhões de R$)
......................................................................................

1.403,291.403,29

PIB * da Agropecuária (em milhões de R$)PIB * da Agropecuária (em milhões de R$)
............................................................................

1,361,36

Total de Arrecadação de Impostos Municipais (emTotal de Arrecadação de Impostos Municipais (em
milhões de R$)...........milhões de R$)...........

--

Total das Despesas Municipais com InvestimentosTotal das Despesas Municipais com Investimentos 27,192827,1928
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(em milhões de R$)....(em milhões de R$)....
Seade - 2013 Seade - 2013

Renda média salarial de R$2.064,53 com cerca de 20.292 trabalhadores com carteira assinadaRenda média salarial de R$2.064,53 com cerca de 20.292 trabalhadores com carteira assinada
segundo fontes do Ministério do Trabalho.segundo fontes do Ministério do Trabalho.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho *  * 
Trabalhadores com carteira assinadaTrabalhadores com carteira assinada 20.29220.292
Massa salarial (em milhões de R$)Massa salarial (em milhões de R$) 41,893541,8935
Média salarial mensalMédia salarial mensal 2.064,532.064,53
Trabalhadores com deficiência**Trabalhadores com deficiência** 233233

RAIS - Ministério do Trabalho - 2015RAIS - Ministério do Trabalho - 2015
**RAIS - Ministério do Trabalho - **RAIS - Ministério do Trabalho -

SaúdeSaúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.03 para 1.000 nascidos vivos. As internaçõesA taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.03 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios dodevido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do
estado, fica nas posições 275 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidadesestado, fica nas posições 275 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 2881 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.do Brasil todo, essas posições são de 2881 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.

Segundo estimativas do SEADE 2017 a cidade de Ferraz de Vasconcelos possui um PIB de R$Segundo estimativas do SEADE 2017 a cidade de Ferraz de Vasconcelos possui um PIB de R$
2.989.860,29. Apesar desse número expressivo a cidade sofre com problemas internos por parte da2.989.860,29. Apesar desse número expressivo a cidade sofre com problemas internos por parte da
arrecadação estar empenhadas por ter ultrapassado o orçamento fiscal por diversas vezes e estararrecadação estar empenhadas por ter ultrapassado o orçamento fiscal por diversas vezes e estar
negativada. Aos poucos percebe-se que a administração municipal vem colocando a cidade nosnegativada. Aos poucos percebe-se que a administração municipal vem colocando a cidade nos
eixos. O que consequentemente houvesse a diminuição em qualquer tipo de investimentos por parteeixos. O que consequentemente houvesse a diminuição em qualquer tipo de investimentos por parte
da prefeitura.da prefeitura.

Nos últimos anos percebe uma diminuição na geração de oportunidade de empregos no setorNos últimos anos percebe uma diminuição na geração de oportunidade de empregos no setor
industrial onde algumas empresas iniciaram o processo de automação. Ao contrário desse setor háindustrial onde algumas empresas iniciaram o processo de automação. Ao contrário desse setor há
um aumento considerável no setor comercial e de serviços, mas salientamos que já estão aplicandoum aumento considerável no setor comercial e de serviços, mas salientamos que já estão aplicando
novas tecnologias que impossibilita um grande número de vagas. Isto se deve à expansão dosnovas tecnologias que impossibilita um grande número de vagas. Isto se deve à expansão dos
supermercados regionais e as chegadas das redes de Fast food como Mc Donalds, Ragazzo, Burguersupermercados regionais e as chegadas das redes de Fast food como Mc Donalds, Ragazzo, Burguer
King, Polos de Ensino a Distância como UNIP, UNINTER, ESTACIO, ANHANGUERA E FMU e ClinicasKing, Polos de Ensino a Distância como UNIP, UNINTER, ESTACIO, ANHANGUERA E FMU e Clinicas
Médicas.Médicas.

Mesmo com a chegada de novas empresas observa-se que grande parte da população ainda seMesmo com a chegada de novas empresas observa-se que grande parte da população ainda se
dirige as cidades vizinhas para poder trabalhar, principalmente na capital paulista que está acercadirige as cidades vizinhas para poder trabalhar, principalmente na capital paulista que está acerca
de 40 a 60 minutos de distância.de 40 a 60 minutos de distância.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTECARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

A ETEC de Ferraz de Vasconcelos, apresenta um corpo discente com características diversificadasA ETEC de Ferraz de Vasconcelos, apresenta um corpo discente com características diversificadas
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em vários aspectos, dentre eles: idade, renda familiar e formação acadêmica entre outros.em vários aspectos, dentre eles: idade, renda familiar e formação acadêmica entre outros.

A cidade conta com várias instituições de ensino, como creches, Escolas de Educação Infantil (EMEI),A cidade conta com várias instituições de ensino, como creches, Escolas de Educação Infantil (EMEI),
escolas de ensino fundamental municipais, estaduais e particulares, escolas de ensino médio e aescolas de ensino fundamental municipais, estaduais e particulares, escolas de ensino médio e a
Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos.Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos.

No ano de2018, destacou-se a inauguração da unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado deNo ano de2018, destacou-se a inauguração da unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado de
São Paulo, e as novas instalações da Etec de Ferraz de Vasconcelos, no mesmo prédio. A Etec deSão Paulo, e as novas instalações da Etec de Ferraz de Vasconcelos, no mesmo prédio. A Etec de
Ferraz de Vasconcelos vem estabelecendo relações em todas as instituições de ensino, a fim deFerraz de Vasconcelos vem estabelecendo relações em todas as instituições de ensino, a fim de
popularizar o CEETEPS e a unidade, realizando visitas as escolas da região e está conseguindo bonspopularizar o CEETEPS e a unidade, realizando visitas as escolas da região e está conseguindo bons
resultados, atualmente verifica-se 85% dos nossos alunos são provenientes de escola pública e osresultados, atualmente verifica-se 85% dos nossos alunos são provenientes de escola pública e os
demais 15% oriundo de escola particulares. Através dos dados abaixo se tem melhor ideia dademais 15% oriundo de escola particulares. Através dos dados abaixo se tem melhor ideia da
situação por curso.situação por curso.

Percebe-se que as famílias são compostasde 4 (quatro) a 6 (seis) pessoas, observa-se também quePercebe-se que as famílias são compostasde 4 (quatro) a 6 (seis) pessoas, observa-se também que
71% dos alunos residem no munícipio de Ferraz de Vasconcelos,86% declararam escolaridade71% dos alunos residem no munícipio de Ferraz de Vasconcelos,86% declararam escolaridade
pública e com relação a renda familiar estão na faixa de 2 salários mínimos.pública e com relação a renda familiar estão na faixa de 2 salários mínimos.

Outros indicadores são, com relação a faixa etária 27,88% dos alunos tem entre 15 à 16 anos eOutros indicadores são, com relação a faixa etária 27,88% dos alunos tem entre 15 à 16 anos e
52,26% entre 17 à 21 anos, com relação a sexo temos 45,47% sexo feminino e 54,53% sexo52,26% entre 17 à 21 anos, com relação a sexo temos 45,47% sexo feminino e 54,53% sexo
masculino.masculino.

Atos LegaisAtos Legais
  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLAIDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

CRIAÇÃOCRIAÇÃO

A Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos foi criada pelo Decreto nº 52153/07 deA Escola Técnica Estadual de Ferraz de Vasconcelos foi criada pelo Decreto nº 52153/07 de
11/09/200711/09/2007..

HABILITAÇÕES E ATO LEGAL PARA FUNCIONAMENTO:HABILITAÇÕES E ATO LEGAL PARA FUNCIONAMENTO:

I – ENSINO MÉDIOI – ENSINO MÉDIO

Autorização pelo Parecer CEE 105/98, publicado no DOE de 02/04/98; Seção I; pág.13 de acordo comAutorização pelo Parecer CEE 105/98, publicado no DOE de 02/04/98; Seção I; pág.13 de acordo com
a Lei Federal nº 03/98 e Indicação CEE nº 09/2000 e 77/2008a Lei Federal nº 03/98 e Indicação CEE nº 09/2000 e 77/2008

II - ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO - ADMINISTRAÇÃOII - ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO - ADMINISTRAÇÃO––

Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei federal nº 9.9394/96, Decreto Federal nº 5154, ResoluçãoResolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei federal nº 9.9394/96, Decreto Federal nº 5154, Resolução
CNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº2/30-01-2012, Resolução CNE/CEB nº 4 de 13-7-2010, ParecerCNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº2/30-01-2012, Resolução CNE/CEB nº 4 de 13-7-2010, Parecer
CNE/CEB nº 5, 04-58-2011,Parecer CNE/CEB nº 11/12-6-2008, Resolução 6-6-2012, Deliberação CEECNE/CEB nº 5, 04-58-2011,Parecer CNE/CEB nº 11/12-6-2008, Resolução 6-6-2012, Deliberação CEE
nº 105/2011 das Indicações CEE nº 08/2000 e nº 108/2011.nº 105/2011 das Indicações CEE nº 08/2000 e nº 108/2011.

??Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 735, de 10-09-2015,publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 735, de 10-09-2015,publicada no DOE de
11-09-2015, seção I, página 5311-09-2015, seção I, página 53
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III - ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO – INFORMÁTICAIII - ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO – INFORMÁTICA

Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei federal nº 9.9394/96, Decreto Federal nº 5154, ResoluçãoResolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei federal nº 9.9394/96, Decreto Federal nº 5154, Resolução
CNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº2/30-01-2012, Resolução CNE/CEB nº 4 de 13-7-2010, ParecerCNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº2/30-01-2012, Resolução CNE/CEB nº 4 de 13-7-2010, Parecer
CNE/CEB nº 5, 04-58-2011,Parecer CNE/CEB nº 11/12-6-2008, Resolução 6-6-2012, Deliberação CEECNE/CEB nº 5, 04-58-2011,Parecer CNE/CEB nº 11/12-6-2008, Resolução 6-6-2012, Deliberação CEE
nº 105/2011 das Indicações CEE nº 08/2000 e nº 108/2011.nº 105/2011 das Indicações CEE nº 08/2000 e nº 108/2011.

??Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 739, de 10-09-2015,publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 739, de 10-09-2015,publicada no DOE de
11-09-2015, seção I, página 5311-09-2015, seção I, página 53
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Lei Federal nº 9394/96,de 20-12-1996-alterada pela Lei Federal 11741/2008- Decreto Federal nºLei Federal nº 9394/96,de 20-12-1996-alterada pela Lei Federal 11741/2008- Decreto Federal nº
5154/04,de 23-07-2004 alterado pelo Decreto 8268, de 18-06-2014- Resolução SE,78 de 07/11/2008-5154/04,de 23-07-2004 alterado pelo Decreto 8268, de 18-06-2014- Resolução SE,78 de 07/11/2008-
Resolução CNE/CEB nº01 de 05/12/2014 ,Resolução CNE/CNB nº06, de 20/09/2012 .Resolução CNE/CEB nº01 de 05/12/2014 ,Resolução CNE/CNB nº06, de 20/09/2012 .

    Credenciamento EAD, Aprovação do Plano de Curso e Autorização do curso: Parecer CEECredenciamento EAD, Aprovação do Plano de Curso e Autorização do curso: Parecer CEE
nº89-2014publicado no D.O.E. de 27/03/2014.nº89-2014publicado no D.O.E. de 27/03/2014.

    Credeciamento Ead aprovado Plano de Curso e autorização de curso: Parecer CEE/GP nºCredeciamento Ead aprovado Plano de Curso e autorização de curso: Parecer CEE/GP nº
370/2016-pág.53-Seção I, publicado no D.O.E de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016- pág.36-370/2016-pág.53-Seção I, publicado no D.O.E de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016- pág.36-
Seção I – publicado no D.O.E. de 10/12/2016..Seção I – publicado no D.O.E. de 10/12/2016..

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Aumentar em 10% a taxa média deAumentar em 10% a taxa média de

aprovação das turmas do 1º, 2º e 3 módulosaprovação das turmas do 1º, 2º e 3 módulos
dos cursos de Logística, Administração edos cursos de Logística, Administração e
Segurança do Trabalho do período noturnoSegurança do Trabalho do período noturno
,no ano de 2021 com base nos resultados de,no ano de 2021 com base nos resultados de
20202020

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição A gestão pedagógica deverá adotar algunsA gestão pedagógica deverá adotar alguns

procedimentos para diminuir esse problemaprocedimentos para diminuir esse problema
sendo que a evasão discente da Etec de Ferraz desendo que a evasão discente da Etec de Ferraz de
Vasconcelos, constitui-se num grande desafioVasconcelos, constitui-se num grande desafio
para a equipe de gestão da escolar, pois além dapara a equipe de gestão da escolar, pois além da
ocorrência no ano de 2020 do afastamento socialocorrência no ano de 2020 do afastamento social
por motivos da pandemia do covid-19 ( e que deupor motivos da pandemia do covid-19 ( e que deu
ocasião às aulas remotas através da plataformaocasião às aulas remotas através da plataforma
TEAMS) que trouxe consigo diversas dificuldadesTEAMS) que trouxe consigo diversas dificuldades
técnicas e metodológicas para o desenvolvimentotécnicas e metodológicas para o desenvolvimento
e acompanhamento remoto das aulas ee acompanhamento remoto das aulas e
consequente verificação de aprendizado por parteconsequente verificação de aprendizado por parte
dos discentes, também contribuiu para perdas edos discentes, também contribuiu para perdas e
dificuldades de aprendizagem, como também, asdificuldades de aprendizagem, como também, as
demais causas diversas como problemasdemais causas diversas como problemas
pessoais, de trabalho, financeiro, de saúde e entrepessoais, de trabalho, financeiro, de saúde e entre
outros, deixando claro a relevância e necessidadeoutros, deixando claro a relevância e necessidade
do resgate de atividades que contemplem odo resgate de atividades que contemplem o
desenvolvimento dos recursos pedagógicosdesenvolvimento dos recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticas e aindadiferenciados utilizados nas aulas práticas e ainda
nas lacunas de aprendizagem a partir danas lacunas de aprendizagem a partir da
observação das competências e habilidades queobservação das competências e habilidades que
devem ser desenvolvidas à luz do plano de curso.devem ser desenvolvidas à luz do plano de curso.
Despertar o interesse e garantir a aprendizagemDespertar o interesse e garantir a aprendizagem
do estudante estão entre os maiores desafios dado estudante estão entre os maiores desafios da
educação, diagnosticado em reuniões comeducação, diagnosticado em reuniões com
discentes e docentes em 2020 e nos resultadosdiscentes e docentes em 2020 e nos resultados
das avaliações e atividades remotas, além dosdas avaliações e atividades remotas, além dos
atendimentos individuais a discentes onde foramatendimentos individuais a discentes onde foram
pontuadas dificuldades técnicas e emocionaispontuadas dificuldades técnicas e emocionais

                            53 / 74                            53 / 74



 

para o desenvolvimento significativo dapara o desenvolvimento significativo da
aprendizagem. Diante das análises desseaprendizagem. Diante das análises desse
resultado é preciso intensificar a diversificaçãoresultado é preciso intensificar a diversificação
das metologias, proporcionando ações pontuais edas metologias, proporcionando ações pontuais e
significativas nos cursos técnicos modulares dosignificativas nos cursos técnicos modulares do
período noturno, ampliando essas ações aosperíodo noturno, ampliando essas ações aos
demais cursos da unidade escolardemais cursos da unidade escolar

JustificativaJustificativa Serão utilizados indicadores sobre dados deSerão utilizados indicadores sobre dados de
evasão escolar, Atas de Conselho de Classe e osevasão escolar, Atas de Conselho de Classe e os
dados apontados nas reuniões com a comunidadedados apontados nas reuniões com a comunidade
escolar, sobre as expectativas desta em relaçãoescolar, sobre as expectativas desta em relação
ao seu aprendizado e vivências no período deao seu aprendizado e vivências no período de
aulas remotas. Para subsidiar a elaboração doaulas remotas. Para subsidiar a elaboração do
projeto, utilizamos como indicador os dadosprojeto, utilizamos como indicador os dados
abaixo referentes as turmas dos cursos modularesabaixo referentes as turmas dos cursos modulares
do período noturno, oferecidos na unidade e quedo período noturno, oferecidos na unidade e que
serão objeto de estudo bem como, a média dasserão objeto de estudo bem como, a média das
perdas do 1º e 2º semestre de 2020. A partir dosperdas do 1º e 2º semestre de 2020. A partir dos
índices apresentados podemos destacar umaíndices apresentados podemos destacar uma
análise por curso, iniciando pelo curso técnico deanálise por curso, iniciando pelo curso técnico de
Administração, que teve sua maior perda deAdministração, que teve sua maior perda de
alunos no 2º módulo com 39,02%, seguido do 1ºalunos no 2º módulo com 39,02%, seguido do 1º
módulo com 34,14% e o 3º módulo, com a perdamódulo com 34,14% e o 3º módulo, com a perda
de 23,33%. O curso técnico de Logística apresentade 23,33%. O curso técnico de Logística apresenta
uma constante com relação à perda de aluno comuma constante com relação à perda de aluno com
54,50 % no 2º módulo, seguido por 32,43% de54,50 % no 2º módulo, seguido por 32,43% de
perda no 3º módulo e por 27,50% no 1º móduloperda no 3º módulo e por 27,50% no 1º módulo
de Logística. E o curso técnico de Segurança dode Logística. E o curso técnico de Segurança do
Trabalho, apresentou maior perda no 1º móduloTrabalho, apresentou maior perda no 1º módulo
com 47,50%, diferenciando-se neste quesito doscom 47,50%, diferenciando-se neste quesito dos
demais cursos analisados neste período; no 2ºdemais cursos analisados neste período; no 2º
módulo apresentou uma perda de 30,30% e no 3ºmódulo apresentou uma perda de 30,30% e no 3º
módulo, uma perda de alunos de 21,21%. Diantemódulo, uma perda de alunos de 21,21%. Diante
dos dados apresentados, se faz necessário odos dados apresentados, se faz necessário o
presente projeto, com o objetivo de melhorar ospresente projeto, com o objetivo de melhorar os
índices de permanência em todas as turmas dosíndices de permanência em todas as turmas dos
cursos técnicos do período noturno, que serãocursos técnicos do período noturno, que serão
objetos de estudo, acompanhamento eobjetos de estudo, acompanhamento e
intervenções no ano de 2021.intervenções no ano de 2021.

MetaMeta No prazo de 2 ano desenvolver dois projetoNo prazo de 2 ano desenvolver dois projeto
interdisciplinar que contemple os problemasinterdisciplinar que contemple os problemas
causados pela pandemia do novo coronacausados pela pandemia do novo corona
vírusvírus

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Mostrar os problemas as diversas realidades que aMostrar os problemas as diversas realidades que a

pandemia do novo corona vírus expos a todapandemia do novo corona vírus expos a toda
populaçãopopulação

JustificativaJustificativa O projeto se justifica a partir do instante em que aO projeto se justifica a partir do instante em que a
pandemia da COVID 19 se instala nos trazendopandemia da COVID 19 se instala nos trazendo
uma nova percepção da normalidade, e agregauma nova percepção da normalidade, e agrega
situações nunca antes vividas por esta geração,situações nunca antes vividas por esta geração,
sendo necessária a pesquisa, a análise para asendo necessária a pesquisa, a análise para a
solução dos novos e antigos problemas que foramsolução dos novos e antigos problemas que foram

                            54 / 74                            54 / 74



 

causados ou teve piora neste momento ímpar.causados ou teve piora neste momento ímpar.

MetaMeta No prazo de 5 ano realizar 5 reuniões deNo prazo de 5 ano realizar 5 reuniões de
alinhamento com os servidores da unidadealinhamento com os servidores da unidade
sobre plano de gerenciamento dossobre plano de gerenciamento dos
equipamentos para as aulas práticas e osequipamentos para as aulas práticas e os
contido em sala de aula.contido em sala de aula.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O trabalho para alcançar a devida meta seráO trabalho para alcançar a devida meta será

realizada de maneira contínua durante os anosrealizada de maneira contínua durante os anos
em questão serão realizados processos queem questão serão realizados processos que
conscientize a todos os colaboradores envolvidosconscientize a todos os colaboradores envolvidos
em um melhor uso dos equipamentos e materiaisem um melhor uso dos equipamentos e materiais
e ao perceberem dificuldades na utilização oue ao perceberem dificuldades na utilização ou
verificar defeitos, problemas causados por mauverificar defeitos, problemas causados por mau
uso ou vandalismo através de planilhasuso ou vandalismo através de planilhas
disponíveis em salas de aulas e laboratórios.disponíveis em salas de aulas e laboratórios.
Serão realizadas diariamente checklist pelasSerão realizadas diariamente checklist pelas
pessoas que irão utilizar as salas, laboratórios epessoas que irão utilizar as salas, laboratórios e
demais dependências da unidade escolar assimdemais dependências da unidade escolar assim
fazendo com que cada um torne responsável pelofazendo com que cada um torne responsável pelo
equipamento e organização. Com a aplicaçãoequipamento e organização. Com a aplicação
correta das várias etapas a unidade eliminaracorreta das várias etapas a unidade eliminara
reclamações, equipamentos parados, diminuiçãoreclamações, equipamentos parados, diminuição
de gastos excessivos com manutenção ede gastos excessivos com manutenção e
dinamismo na resolução dos problemas.dinamismo na resolução dos problemas.

JustificativaJustificativa As atividades de manutenção planejada sãoAs atividades de manutenção planejada são
normalmente lideradas pelo time de manutençãonormalmente lideradas pelo time de manutenção
e a fase inicial consiste em entender e priorizar ose a fase inicial consiste em entender e priorizar os
equipamentos, avaliando a performance daequipamentos, avaliando a performance da
manutenção atual e os custos envolvidos, paramanutenção atual e os custos envolvidos, para
que então seja dado um foco em estruturar asque então seja dado um foco em estruturar as
atividades que serão implementadas. Aatividades que serão implementadas. A
manutenção planejada tem como objetivo,manutenção planejada tem como objetivo,
estabelecer e manter as condições ótimas doestabelecer e manter as condições ótimas do
processo e dos equipamentos, devendo ao mesmoprocesso e dos equipamentos, devendo ao mesmo
tempo ser eficiente e eficaz no custo. Em umtempo ser eficiente e eficaz no custo. Em um
programa de desenvolvimento de TPM, aprograma de desenvolvimento de TPM, a
manutenção planejada é a atividade que constróimanutenção planejada é a atividade que constrói
e melhora continuamente o sistema dee melhora continuamente o sistema de
manutenção industrial.manutenção industrial.

MetaMeta Promover 01(uma) reunião mensal, com aPromover 01(uma) reunião mensal, com a
abordagem de 02 (dois) temas por mês,abordagem de 02 (dois) temas por mês,
sobre competências socioemocionais, com osobre competências socioemocionais, com o
comparecimento de alunos dos 03(três)comparecimento de alunos dos 03(três)
períodos de aulas da unidade escolar, até operíodos de aulas da unidade escolar, até o
final do ano letivo.  final do ano letivo.  

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O objetivo é promover o bem-estar, a inclusão eO objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e

participação do aluno durante as reuniõesparticipação do aluno durante as reuniões
mensais, com a participação aberta a todamensais, com a participação aberta a toda
comunidade escolar, incluindo, os docentes dascomunidade escolar, incluindo, os docentes das
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turmas. Dessa maneira, acredita-se que por meioturmas. Dessa maneira, acredita-se que por meio
do incentivo e rodas de conversas, possamosdo incentivo e rodas de conversas, possamos
diminuir o absenteísmo e quiçá, apoiar os alunosdiminuir o absenteísmo e quiçá, apoiar os alunos
que tem enfrentado dificuldades emocionais queque tem enfrentado dificuldades emocionais que
impedem momentaneamente a participaçãoimpedem momentaneamente a participação
integral e ativa dos alunos durante as aulasintegral e ativa dos alunos durante as aulas
remotas.remotas.

JustificativaJustificativa Diante da pandemia do COVID-19, queDiante da pandemia do COVID-19, que
surpreendeu a todo o mundo e com a necessidadesurpreendeu a todo o mundo e com a necessidade
do isolamento social, os alunos da Etec Ferraz dedo isolamento social, os alunos da Etec Ferraz de
Vasconcelos, bem como demais alunos de todasVasconcelos, bem como demais alunos de todas
as regiões do planeta, encontraram-se obrigadosas regiões do planeta, encontraram-se obrigados
a permanecer desde março de 2020, afastados doa permanecer desde março de 2020, afastados do
ambiente físico da escola. Dessa maneira,ambiente físico da escola. Dessa maneira,
tratando mais especificamente dos nossos alunos,tratando mais especificamente dos nossos alunos,
percebemos que muitos sofreram o impacto dessepercebemos que muitos sofreram o impacto desse
isolamento social, a começar com o afastamentoisolamento social, a começar com o afastamento
físico da escola, perda de emprego e renda emfísico da escola, perda de emprego e renda em
suas famílias, perda de familiares para a doença,suas famílias, perda de familiares para a doença,
e ainda, alguns alunos passaram pela infecçãoe ainda, alguns alunos passaram pela infecção
também. Um outro desafio, foi estudar atambém. Um outro desafio, foi estudar a
distância, algo nunca vivido pela grande maioriadistância, algo nunca vivido pela grande maioria
dos nossos alunos, e ainda, ter em alguns casos,dos nossos alunos, e ainda, ter em alguns casos,
que lidar com a exclusão digital, por não terque lidar com a exclusão digital, por não ter
celular, computador, internet ou até mesmo,celular, computador, internet ou até mesmo,
espaço adequado para os estudos e participaçãoespaço adequado para os estudos e participação
nas aulas online. Diante desse cenário, percebe-nas aulas online. Diante desse cenário, percebe-
se que muitos alunos têm apresentado um quadrose que muitos alunos têm apresentado um quadro
grave de absenteísmo, depressão e ansiedade,grave de absenteísmo, depressão e ansiedade,
tendo sido relatado pelos próprios alunos ou seustendo sido relatado pelos próprios alunos ou seus
responsáveis.responsáveis.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação TAXA DE CONCLUINTESTAXA DE CONCLUINTES

AnáliseAnálise
Analisando os dados de taxa de concluintes do 2º semestre deAnalisando os dados de taxa de concluintes do 2º semestre de
2020 percebemos um grande aumento de retidos, consideramos2020 percebemos um grande aumento de retidos, consideramos
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esse aumento por conta da pandemia do COVID-19 que acabouesse aumento por conta da pandemia do COVID-19 que acabou
mobilizando e prejudicando muitas pessoas. Os cursos ondemmobilizando e prejudicando muitas pessoas. Os cursos ondem
apontaram maior numero de retidos foram os cursos técnicosapontaram maior numero de retidos foram os cursos técnicos
modulares de Segurança do trabalho com 35 alunos retidos e osmodulares de Segurança do trabalho com 35 alunos retidos e os
cursos técnicos modulares em logística com 33 alunos retidos.cursos técnicos modulares em logística com 33 alunos retidos.

DenominaçãoDenominação Pesquisa DiscentePesquisa Discente

AnáliseAnálise
Essa pesquisa foi realizada no google forms onde pudemos captarEssa pesquisa foi realizada no google forms onde pudemos captar
dos alunos, informações relevantes sobre a qualidades das aulas,dos alunos, informações relevantes sobre a qualidades das aulas,
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ferramentas utilizadas pelos docentes, comunicação com aferramentas utilizadas pelos docentes, comunicação com a
unidade, pontos fortes e fracos da unidade, ameaças eunidade, pontos fortes e fracos da unidade, ameaças e
oportunidades. Dentro dos pontos abordados e citados pelosoportunidades. Dentro dos pontos abordados e citados pelos
alunos podemos destacar dentro de forças a características comoalunos podemos destacar dentro de forças a características como
estrutura –espaço Físico, ambientes, laboratórios e Wi Fi, corpoestrutura –espaço Físico, ambientes, laboratórios e Wi Fi, corpo
Docente – equipe, qualidade dos alunos, direção democrática,Docente – equipe, qualidade dos alunos, direção democrática,
projetos e ações pedagógicas, ambiente ,compromisso dosprojetos e ações pedagógicas, ambiente ,compromisso dos
docentes, coordenadores, gestão e funcionários, parcerias edocentes, coordenadores, gestão e funcionários, parcerias e
estágios. Dentro dos pontos abordados e citados pelos alunosestágios. Dentro dos pontos abordados e citados pelos alunos
podemos destacar dentro de oportunidades a Integração com apodemos destacar dentro de oportunidades a Integração com a
Fatec, condições de desenvolvimento de pesquisas,Fatec, condições de desenvolvimento de pesquisas,
empregabilidade, práticas pedagógicas diferenciadas, divulgaçãoempregabilidade, práticas pedagógicas diferenciadas, divulgação
da unidade, convênios e parcerias. Dentro dos pontos abordadosda unidade, convênios e parcerias. Dentro dos pontos abordados
e citados pelos alunos podemos destacar dentro de fraquezas ae citados pelos alunos podemos destacar dentro de fraquezas a
organização de materiais audiovisuais, ausência da participaçãoorganização de materiais audiovisuais, ausência da participação
da comunidade, equipamentos para laboratório, rede deda comunidade, equipamentos para laboratório, rede de
computadores, acervo de livros técnicos, Iluminação externa,computadores, acervo de livros técnicos, Iluminação externa,
espaço da quadra e falta de funcionários. Dentro dos pontosespaço da quadra e falta de funcionários. Dentro dos pontos
abordados e citados pelos alunos podemos destacar dentro deabordados e citados pelos alunos podemos destacar dentro de
ameaças a localização, segurança, transporte público,ameaças a localização, segurança, transporte público,
estacionamento para alunos e energia elétrica. Dentro dos pontosestacionamento para alunos e energia elétrica. Dentro dos pontos
abordados e citados pelos alunos podemos destacar dentro deabordados e citados pelos alunos podemos destacar dentro de
prioridades o monitoramento dos alunos, acompanhamento daprioridades o monitoramento dos alunos, acompanhamento da
evolução do aluno da didática do professor arrecadação deevolução do aluno da didática do professor arrecadação de
investimento para abastecer os laboratórios, instalação einvestimento para abastecer os laboratórios, instalação e
manutenção dos equipamentos audiovisuais, acervo bibliográfico,manutenção dos equipamentos audiovisuais, acervo bibliográfico,
melhorar internet, evitar evasão, e ar condicionados em todas asmelhorar internet, evitar evasão, e ar condicionados em todas as
salas. Com a base de dados levantados pela pesquisa nossalas. Com a base de dados levantados pela pesquisa nos
possibilita a elaboração de reuniões temáticas junto os colegiadospossibilita a elaboração de reuniões temáticas junto os colegiados
da unidade, assim como a elaboração e projetos e metas.da unidade, assim como a elaboração e projetos e metas.

DenominaçãoDenominação SARESPSARESP

AnáliseAnálise
O SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar doO SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo avalia anualmente todas as escolas de redeEstado de São Paulo avalia anualmente todas as escolas de rede
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estadual de ensino e as escolas municipais, técnicas eestadual de ensino e as escolas municipais, técnicas e
particulares que manifestam interesse em participar da avaliaçãoparticulares que manifestam interesse em participar da avaliação
estadual, a Etec de Ferraz de Vasconcelos, no ano de 2019estadual, a Etec de Ferraz de Vasconcelos, no ano de 2019
participou da avaliação, foram 119 alunos avaliados de um totalparticipou da avaliação, foram 119 alunos avaliados de um total
de 120 alunos, obtendo assim um índice de participação dede 120 alunos, obtendo assim um índice de participação de
99,2%, este índice ficou acima o índice das Instâncias do Estado,99,2%, este índice ficou acima o índice das Instâncias do Estado,
da Rede de Ensino, da diretoria de ensino de Suzano e dasda Rede de Ensino, da diretoria de ensino de Suzano e das
escolas do Centro Paula Souza. MÉDIAS DO SARESP Os alunosescolas do Centro Paula Souza. MÉDIAS DO SARESP Os alunos
tiveram médias 338,2 em Língua Portuguesa e 339,6 emtiveram médias 338,2 em Língua Portuguesa e 339,6 em
Matemática, ambas acima da média das estâncias, com relaçãoMatemática, ambas acima da média das estâncias, com relação
ao nível de proficiência houve um aumento significativo dosao nível de proficiência houve um aumento significativo dos
alunos para nível adequado, isso em Língua Portuguesa ealunos para nível adequado, isso em Língua Portuguesa e
Matemática.Matemática.

DenominaçãoDenominação SATISFAÇÃO DAS EMPRESASSATISFAÇÃO DAS EMPRESAS

AnáliseAnálise
Satisfação das empresas A cidade de Ferraz de Vasconcelos contaSatisfação das empresas A cidade de Ferraz de Vasconcelos conta
com um polo industrial com empresas em grande maioria nocom um polo industrial com empresas em grande maioria no
segmento de metalurgia, química e gráfica entre elas WOLPAC,segmento de metalurgia, química e gráfica entre elas WOLPAC,
BRINQUEDOS BANDEIRANTES, HIKARAI INDUSTRIA E COMERCIOBRINQUEDOS BANDEIRANTES, HIKARAI INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS GRAFICA FUTURA considerada uma das maioresDE ALIMENTOS GRAFICA FUTURA considerada uma das maiores
do Brasil. Ainda podemos citar algumas empresas no segmentodo Brasil. Ainda podemos citar algumas empresas no segmento
de vidro, este que já teve uma grande expressão dentro da cidadede vidro, este que já teve uma grande expressão dentro da cidade
que cada vez mais estão deixando a cidade devido a cargaque cada vez mais estão deixando a cidade devido a carga
tributária municipal ser alta em relação a outras cidades dotributária municipal ser alta em relação a outras cidades do
Estado e fora do Estado. Atualmente destaca-se a expansão deEstado e fora do Estado. Atualmente destaca-se a expansão de
empresas do segmento de varejo principalmente alimentícia sãoempresas do segmento de varejo principalmente alimentícia são
cerca de mais de 10 entre supermercados, hipermercados ecerca de mais de 10 entre supermercados, hipermercados e
atacado e varejo podendo ser citado SEMAR supermercados (1);atacado e varejo podendo ser citado SEMAR supermercados (1);
VERAN supermercado e hipermercado (3); PRIMOS supermercadoVERAN supermercado e hipermercado (3); PRIMOS supermercado
(2); NAGUMO supermercado (1); ROSSI supermercados (1);(2); NAGUMO supermercado (1); ROSSI supermercados (1);
SHIBATA supermercados (1); TENDA atacado e varejo (1);SHIBATA supermercados (1); TENDA atacado e varejo (1);
ATACADÃO atacado e varejo (1). Também chegaramATACADÃO atacado e varejo (1). Também chegaram
recentemente na cidade as grandes marcas de fast food – MCrecentemente na cidade as grandes marcas de fast food – MC
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DONALD’S, BURGUE KING e RAGAZZO. Apesar de ter um pequenoDONALD’S, BURGUE KING e RAGAZZO. Apesar de ter um pequeno
centro comercial onde se concentra grande parte das empresas acentro comercial onde se concentra grande parte das empresas a
rua quinze de novembro conta com a presença das marcas LOJASrua quinze de novembro conta com a presença das marcas LOJAS
AMERICANAS, LOJA CEM, LOJAS MARISA, LOJAS CAEDU, MAGAZINEAMERICANAS, LOJA CEM, LOJAS MARISA, LOJAS CAEDU, MAGAZINE
LUIZA, LOJAS AMERICANAS, CASAS BAHIA e com os principaisLUIZA, LOJAS AMERICANAS, CASAS BAHIA e com os principais
bancos entre eles SANTANDER, ITAU, BANCO DO BRASIL, CAIXAbancos entre eles SANTANDER, ITAU, BANCO DO BRASIL, CAIXA
ECONOMICA E BRADESCO. Observar se mesmo com cerca de 300ECONOMICA E BRADESCO. Observar se mesmo com cerca de 300
empresas dentro do município de Ferraz de Vasconcelos queempresas dentro do município de Ferraz de Vasconcelos que
muitas pessoas ainda tem que se deslocar para outras cidadesmuitas pessoas ainda tem que se deslocar para outras cidades
para poder trabalhar, seja por falta de oferta local ou por buscarpara poder trabalhar, seja por falta de oferta local ou por buscar
um melhor salario. A de salientar também que a proximidade doum melhor salario. A de salientar também que a proximidade do
polo industrial a outras cidades faz com que as empresaspolo industrial a outras cidades faz com que as empresas
busquem profissionais dessas pela economia relacionado aobusquem profissionais dessas pela economia relacionado ao
transporte. Vimos enquanto Instituição buscar novas parceriastransporte. Vimos enquanto Instituição buscar novas parcerias
que possam absorver a mão de obra que vem sendo qualificadaque possam absorver a mão de obra que vem sendo qualificada
na Etec. Assim começamos a estreitar mais as parcerias entre ana Etec. Assim começamos a estreitar mais as parcerias entre a
ETEC DE FERRAZ DE VASCONCELOS com a ASSOCIAÇÃOETEC DE FERRAZ DE VASCONCELOS com a ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL INDUSTRIAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS ECOMERCIAL INDUSTRIAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E
PREFEITURA são oferecidas oportunidades para todos os alunosPREFEITURA são oferecidas oportunidades para todos os alunos
da unidade escolar onde a ideia é proporcionar empregos nada unidade escolar onde a ideia é proporcionar empregos na
própria cidade. Também contamos com parcerias da Instituiçãoprópria cidade. Também contamos com parcerias da Instituição
Escolar NUBE, CIEE, ESPRO sempre presentes na unidade paraEscolar NUBE, CIEE, ESPRO sempre presentes na unidade para
cadastramento dos discentes. Muitas empresas atualmentecadastramento dos discentes. Muitas empresas atualmente
também solicitam a Etec de Ferraz de Vasconcelos currículos detambém solicitam a Etec de Ferraz de Vasconcelos currículos de
possíveis candidatos para oportunidades no programa Jovempossíveis candidatos para oportunidades no programa Jovem
Aprendiz ou mesmo estágios. Em nosso portfólio de parceriasAprendiz ou mesmo estágios. Em nosso portfólio de parcerias
encontramos as seguintes empresas Romar Metais Industria eencontramos as seguintes empresas Romar Metais Industria e
Comercio, Industrias de Cabos Cordeiros, BrinquedosComercio, Industrias de Cabos Cordeiros, Brinquedos
Bandeirantes, Clinica Amor e Saúde, ACIFV, Prefeitura de FerrazBandeirantes, Clinica Amor e Saúde, ACIFV, Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos, Universidade Braz Cubas, Cruzeiro do Sul,de Vasconcelos, Universidade Braz Cubas, Cruzeiro do Sul,
Uninter, Unopar, Unip, Unicid, Cartão de Todos, RadialUninter, Unopar, Unip, Unicid, Cartão de Todos, Radial
Transportes, Colégio São Bento, Escola de Idiomas Wizard, CNA,Transportes, Colégio São Bento, Escola de Idiomas Wizard, CNA,
entre outras. No final de 2019 ao realizarmos nosso levantamentoentre outras. No final de 2019 ao realizarmos nosso levantamento
de alunos estagiando ou no programa jovem aprendiz ficamosde alunos estagiando ou no programa jovem aprendiz ficamos
surpresos pelo número de 77 alunos em um dos dois programas,surpresos pelo número de 77 alunos em um dos dois programas,
alguns por meio de instituição como NUBE, CIEE, PROGRAMA DEalguns por meio de instituição como NUBE, CIEE, PROGRAMA DE
APRENDIZ PAULISTA e alguns diretamente com empresasAPRENDIZ PAULISTA e alguns diretamente com empresas
parceiras como a Clínica AMOR e SAÚDE. Para aferir os índices deparceiras como a Clínica AMOR e SAÚDE. Para aferir os índices de
desempenho de satisfação de nossos parceiros em relação aosdesempenho de satisfação de nossos parceiros em relação aos
estagiários e jovens aprendizes todo final de semestre é realizadoestagiários e jovens aprendizes todo final de semestre é realizado
um relatório para pesquisa junto as empresas parceiras queum relatório para pesquisa junto as empresas parceiras que
possuem estagiários ou jovem aprendiz paulista entre outras.possuem estagiários ou jovem aprendiz paulista entre outras.
Através de leitura dos relatórios apresentam: 87% das empresasAtravés de leitura dos relatórios apresentam: 87% das empresas
classificam como ótimo e 13% classificam como boa as atividadesclassificam como ótimo e 13% classificam como boa as atividades
executadas pelo estagiário, sendo avaliados quesitos comoexecutadas pelo estagiário, sendo avaliados quesitos como
conhecimento técnico.conhecimento técnico.

DenominaçãoDenominação DEMANDADEMANDA
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AnáliseAnálise
Após apreciar as informações da demanda do 1º semestre deApós apreciar as informações da demanda do 1º semestre de
2021, percebemos: Neste último ano no vestibulinho nota se que2021, percebemos: Neste último ano no vestibulinho nota se que
alguns cursos novos da unidade, veem crescendo a demanda ealguns cursos novos da unidade, veem crescendo a demanda e
outros se mantiveram com boa aceitação .Os cursos ENSINOoutros se mantiveram com boa aceitação .Os cursos ENSINO
MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO nasMÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO nas
diferentes areas, são cursos que vem se firmando em nossadiferentes areas, são cursos que vem se firmando em nossa
unidade. O curso técnico em ADMINISTRAÇÃO - NOVOTECunidade. O curso técnico em ADMINISTRAÇÃO - NOVOTEC
INTEGRADO na instituição Centro Paula Souza é um dos cursosINTEGRADO na instituição Centro Paula Souza é um dos cursos
que vem se estruturando , e nesse ultimo Vestibulinho teve o seuque vem se estruturando , e nesse ultimo Vestibulinho teve o seu
horário modificado para o período da manhã e a sua demanda nohorário modificado para o período da manhã e a sua demanda no
vestibulinho da Etec Ferraz de Vasconcelos é de 3,72 candidatosvestibulinho da Etec Ferraz de Vasconcelos é de 3,72 candidatos
por vagas sendo esse o terceiro ano que está sendo ofertado napor vagas sendo esse o terceiro ano que está sendo ofertado na
unidade escolar. Com as medidas adotadas pelo governo dounidade escolar. Com as medidas adotadas pelo governo do
Estado de São Paulo instituindo o Ensino Técnico Integrado aoEstado de São Paulo instituindo o Ensino Técnico Integrado ao
Médio (Novotec), na Etec Ferraz de Vasconcelos oferecemos osMédio (Novotec), na Etec Ferraz de Vasconcelos oferecemos os
cursos, ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEcursos, ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - NOVOTEC INTEGRADO,ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - NOVOTEC INTEGRADO,
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - NOVOTEC INTEGRADO,PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - NOVOTEC INTEGRADO,
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
MARKETING - NOVOTEC INTEGRADO, ENSINO MÉDIO COMMARKETING - NOVOTEC INTEGRADO, ENSINO MÉDIO COM
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO -HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO -
NOVOTEC INTEGRADO e também o ENSINO MÉDIO bem como osNOVOTEC INTEGRADO e também o ENSINO MÉDIO bem como os
cursos modulares ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DOcursos modulares ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO
TRABALHO. Na análise podemos observar que os cursos são bemTRABALHO. Na análise podemos observar que os cursos são bem
aceitos e os cursos Técnicos modulares de Administração eaceitos e os cursos Técnicos modulares de Administração e
Logística do período noturno nos últimos anos vem aumentandoLogística do período noturno nos últimos anos vem aumentando
sua demanda e consequentemente um esforço de vagassua demanda e consequentemente um esforço de vagas
remanescentes para todos os cursos existentes na Etec de Ferrazremanescentes para todos os cursos existentes na Etec de Ferraz
de Vasconcelos. A demanda no curso modular de Administraçãode Vasconcelos. A demanda no curso modular de Administração
foi de 3,80 candidatos por vaga, o curso de Logística, apresentafoi de 3,80 candidatos por vaga, o curso de Logística, apresenta
uma demanda de 2,30 candidatos por vaga. O curso do eixouma demanda de 2,30 candidatos por vaga. O curso do eixo
Segurança sendo Técnico em Segurança do Trabalho no períodoSegurança sendo Técnico em Segurança do Trabalho no período
da noite teve uma demanda de 2,70 candidatos por vaga.da noite teve uma demanda de 2,70 candidatos por vaga.
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ForçaForça
DenominaçãoDenominação Qualidade das aulas Qualidade das aulas 
DescriçãoDescrição
Em pesquisa no google forms Na enquete como você qualifica asEm pesquisa no google forms Na enquete como você qualifica as
aulas ministradas no ensino remoto? Ótima 37,45% Boa 55,43%aulas ministradas no ensino remoto? Ótima 37,45% Boa 55,43%
Regular 7,12% Ruim 0% Péssima 0%Regular 7,12% Ruim 0% Péssima 0%

DenominaçãoDenominação Corpo DocenteCorpo Docente
DescriçãoDescrição
Durante as aulas os professores oferecem atenção individualDurante as aulas os professores oferecem atenção individual
quando você e/ou seus colegas apresentam dificuldades paraquando você e/ou seus colegas apresentam dificuldades para
acompanhar os conteúdos que estão sendo tratados? Sim: 100%acompanhar os conteúdos que estão sendo tratados? Sim: 100%
Não 0% Dados: Pesquisa DiscenteNão 0% Dados: Pesquisa Discente

DenominaçãoDenominação Qualidade dos cursosQualidade dos cursos
DescriçãoDescrição
Você considera que o seu curso está preparando você para o seuVocê considera que o seu curso está preparando você para o seu
futuro desempenho profissional? Sim: 94,76% Não 5,24%futuro desempenho profissional? Sim: 94,76% Não 5,24%
Pesquisa discentePesquisa discente

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação AcolhimentoAcolhimento
DescriçãoDescrição
Diante da pandemia do COVID-19, que surpreendeu a todo oDiante da pandemia do COVID-19, que surpreendeu a todo o
mundo e com a necessidade do isolamento social, os alunos damundo e com a necessidade do isolamento social, os alunos da
Etec Ferraz de Vasconcelos, bem como demais alunos de todas asEtec Ferraz de Vasconcelos, bem como demais alunos de todas as
regiões do planeta, encontraram-se obrigados a permanecerregiões do planeta, encontraram-se obrigados a permanecer
desde março de 2020, afastados do ambiente físico da escola.desde março de 2020, afastados do ambiente físico da escola.
Dessa maneira, tratando mais especificamente dos nossos alunos,Dessa maneira, tratando mais especificamente dos nossos alunos,
percebemos que muitos sofreram o impacto desse isolamentopercebemos que muitos sofreram o impacto desse isolamento
social, a começar com o afastamento físico da escola, perda desocial, a começar com o afastamento físico da escola, perda de
emprego e renda em suas famílias, perda de familiares para aemprego e renda em suas famílias, perda de familiares para a
doença, e ainda, alguns alunos passaram pela infecção também.doença, e ainda, alguns alunos passaram pela infecção também.
Um outro desafio, foi estudar a distância, algo nunca vivido pelaUm outro desafio, foi estudar a distância, algo nunca vivido pela
grande maioria dos nossos alunos, e ainda, ter em alguns casos,grande maioria dos nossos alunos, e ainda, ter em alguns casos,
que lidar com a exclusão digital, por não ter celular, computador,que lidar com a exclusão digital, por não ter celular, computador,
internet ou até mesmo, espaço adequado para os estudos einternet ou até mesmo, espaço adequado para os estudos e
participação nas aulas online. Diante desse cenário, percebe-separticipação nas aulas online. Diante desse cenário, percebe-se
que muitos alunos têm apresentado um quadro grave deque muitos alunos têm apresentado um quadro grave de
absenteísmo, depressão e ansiedade, tendo sido relatado pelosabsenteísmo, depressão e ansiedade, tendo sido relatado pelos
próprios alunos ou seus responsáveis.próprios alunos ou seus responsáveis.

DenominaçãoDenominação EvasãoEvasão
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DescriçãoDescrição
Através dos dados de indicadores apresentados pela unidadeAtravés dos dados de indicadores apresentados pela unidade
escolar no ano de 2020 tornou-se primordial um projeto deescolar no ano de 2020 tornou-se primordial um projeto de
Coordenação Pedagógica que focasse na evasão escolar eCoordenação Pedagógica que focasse na evasão escolar e
redução do índice de perdas gradativas ao longo dos cursosredução do índice de perdas gradativas ao longo dos cursos
oferecidos pela escola, principalmente se tratando dos cursosoferecidos pela escola, principalmente se tratando dos cursos
modulares do período noturno com índice elevado a 15%. Sendomodulares do período noturno com índice elevado a 15%. Sendo
assim esse Projeto conta com atividades específicas na busca daassim esse Projeto conta com atividades específicas na busca da
permanência do aluno de forma a desenvolver as competências epermanência do aluno de forma a desenvolver as competências e
habilidades previstas ao longo do curso com uma educação dehabilidades previstas ao longo do curso com uma educação de
qualidade onde o saber profissional e social caminhamqualidade onde o saber profissional e social caminham
juntamente. Para direcionar o projeto e as atividades propostasjuntamente. Para direcionar o projeto e as atividades propostas
na unidade utilizam-se alguns indicadores escolares da Unidade ena unidade utilizam-se alguns indicadores escolares da Unidade e
de suas potencialidades servindo como ponto de partida dode suas potencialidades servindo como ponto de partida do
trabalho pedagógico. Alguns destes indicadores são dados detrabalho pedagógico. Alguns destes indicadores são dados de
evasão escolar, Observatório Escolar, Atas de Conselho de Classe,evasão escolar, Observatório Escolar, Atas de Conselho de Classe,
demanda do vestibulinho e os dados apontados nas reuniões comdemanda do vestibulinho e os dados apontados nas reuniões com
a comunidade escolar sobre as expectativas desta, as pesquisasa comunidade escolar sobre as expectativas desta, as pesquisas
de satisfação docente, e também as legislações que norteiam ede satisfação docente, e também as legislações que norteiam e
determinam as atribuições da coordenação Pedagógica e seudeterminam as atribuições da coordenação Pedagógica e seu
papel no contexto escolar. A partir dos índices apresentados,papel no contexto escolar. A partir dos índices apresentados,
podemos destacar que o curso Administração apresenta, umapodemos destacar que o curso Administração apresenta, uma
constante com relação a perda de aluno em um total de 16% noconstante com relação a perda de aluno em um total de 16% no
2º Módulo. Outros cursos que apresentaram um grande numero2º Módulo. Outros cursos que apresentaram um grande numero
de perdas foram os cursos modulares de Segurança do trabalho ede perdas foram os cursos modulares de Segurança do trabalho e
Logística. Através desses dados, ou seja, deste índice de perda aLogística. Através desses dados, ou seja, deste índice de perda a
gestão pedagógica deverá adotar alguns procedimentos paragestão pedagógica deverá adotar alguns procedimentos para
diminuir esse problema sendo que a evasão discente da Etec dediminuir esse problema sendo que a evasão discente da Etec de
Ferraz de Vasconcelos, constitui num grande desafio para aFerraz de Vasconcelos, constitui num grande desafio para a
equipe de gestão da escolar, pois as causas são diversas, comoequipe de gestão da escolar, pois as causas são diversas, como
problemas pessoais, de trabalho, saúde entre outros. Um dosproblemas pessoais, de trabalho, saúde entre outros. Um dos
fatores diagnosticados com frequência foi a mudança dafatores diagnosticados com frequência foi a mudança da
localização da unidade escolar, o que dificultou o transporte elocalização da unidade escolar, o que dificultou o transporte e
acessibilidade ao prédio, porém ações de gestão também serãoacessibilidade ao prédio, porém ações de gestão também serão
realizadas para minimizar os impactos com transporte. Porémrealizadas para minimizar os impactos com transporte. Porém
diante das análises desse resultado é preciso intensificar asdiante das análises desse resultado é preciso intensificar as
práticas nesse módulo com ações pontuais de observação,práticas nesse módulo com ações pontuais de observação,
acompanhamento e novas práticas que favoreçam a permanênciaacompanhamento e novas práticas que favoreçam a permanência
discente, sendo um curso com excelente demanda e quediscente, sendo um curso com excelente demanda e que
pontualmente no 2º Módulo evidencia o maior número de perdapontualmente no 2º Módulo evidencia o maior número de perda
diagnosticado pelas avaliações docentes pela metodologiadiagnosticado pelas avaliações docentes pela metodologia
discente aplicada no módulo sendo necessário realização dediscente aplicada no módulo sendo necessário realização de
capacitações docentes e orientações.capacitações docentes e orientações.

DenominaçãoDenominação EquipamentosEquipamentos
DescriçãoDescrição
Você considera que os computadores e equipamentos da unidadeVocê considera que os computadores e equipamentos da unidade
são adequados ao desenvolvimento do curso? Sim todas: 34,59%são adequados ao desenvolvimento do curso? Sim todas: 34,59%
Parcialmente: 53,17% Não 12,24% Dados: pesquisa discenteParcialmente: 53,17% Não 12,24% Dados: pesquisa discente

OportunidadeOportunidade
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DenominaçãoDenominação Integração com a FatecIntegração com a Fatec
DescriçãoDescrição
Com a mudança de prédio, estamos em um novo local e agoraCom a mudança de prédio, estamos em um novo local e agora
dividindo o prédio com a Fatec de Ferraz de Vasconcelos, essadividindo o prédio com a Fatec de Ferraz de Vasconcelos, essa
nova situação pode nos proporcionar, novos projetos, ações enova situação pode nos proporcionar, novos projetos, ações e
integração e um mundo de possibilidades para melhora dointegração e um mundo de possibilidades para melhora do
ambiente e das atividades da unidade.ambiente e das atividades da unidade.

DenominaçãoDenominação Convenio e parceriasConvenio e parcerias
DescriçãoDescrição
Ferraz de Vasconcelos possui atualmente cerca de 320 empresasFerraz de Vasconcelos possui atualmente cerca de 320 empresas
sendo elas divididas em Industrias, Comercio e Prestadores desendo elas divididas em Industrias, Comercio e Prestadores de
Serviços conforme Associação Comercial, dentre essasServiços conforme Associação Comercial, dentre essas
destacamos a Metalurgia como HIKARI e WOLPAC, além dadestacamos a Metalurgia como HIKARI e WOLPAC, além da
indústria de BRINQUEDOS BANDEIRANTES. Todas elas situadas noindústria de BRINQUEDOS BANDEIRANTES. Todas elas situadas no
Polo Industrial que poderiam geram oportunidades e até mesmiPolo Industrial que poderiam geram oportunidades e até mesmi
facilidade de moradores dos bairros vizinhos as empresas acabamfacilidade de moradores dos bairros vizinhos as empresas acabam
admitiu estes por poder diminuir seus custos com transportes.admitiu estes por poder diminuir seus custos com transportes.
Destacamos tambem o grande numero de empresas do setorDestacamos tambem o grande numero de empresas do setor
comercial e varegistas como supermercado VERAN (3 unidades),comercial e varegistas como supermercado VERAN (3 unidades),
ROSSI, CHIBATA e os atacadistas SETA , ATACADÃO e TENDA queROSSI, CHIBATA e os atacadistas SETA , ATACADÃO e TENDA que
acaba de instalar na cidade. Como toda cidade possui um centroacaba de instalar na cidade. Como toda cidade possui um centro
comercial com os principais bancos e algumas lojas tradicionaiscomercial com os principais bancos e algumas lojas tradicionais
como Lojas MARISA, CAEDU AMERICANA, CEM e C&A. Devido àcomo Lojas MARISA, CAEDU AMERICANA, CEM e C&A. Devido à
proximidade de Ferraz de Vasconcelos com a cidade de São Pauloproximidade de Ferraz de Vasconcelos com a cidade de São Paulo
muitos moradores se deslocam para lá para trabalhar ou atémuitos moradores se deslocam para lá para trabalhar ou até
mesmo em busca de uma oportunidade de emprego ou estagios.mesmo em busca de uma oportunidade de emprego ou estagios.
Em parceria entre a Etec e a ACIFV são oferecidas oportunidadesEm parceria entre a Etec e a ACIFV são oferecidas oportunidades
para todos os alunos da unidade escolar onde a ideia épara todos os alunos da unidade escolar onde a ideia é
proporcionar empregos na cidade com as empresas parceiras daproporcionar empregos na cidade com as empresas parceiras da
Instituição Escolar como NUBE, CIEE, ESPRO estão sempreInstituição Escolar como NUBE, CIEE, ESPRO estão sempre
presentes na unidade para cadastramento dos discentes. Muitaspresentes na unidade para cadastramento dos discentes. Muitas
empresas atualmente também solicitam a Etec de Ferraz deempresas atualmente também solicitam a Etec de Ferraz de
Vasconcelos currículos de possíveis candidatos paraVasconcelos currículos de possíveis candidatos para
oportunidades no programa Jovem Aprendiz, empresas comooportunidades no programa Jovem Aprendiz, empresas como
Universidade Cruzeiro do Sul, Wizard, Skill, Grupo Pirillo, de MogiUniversidade Cruzeiro do Sul, Wizard, Skill, Grupo Pirillo, de Mogi
das Cruzes e órgãos governamentais Subsecretaria dedas Cruzes e órgãos governamentais Subsecretaria de
Empreendedorismo do Estado de São Paulo. Todo final deEmpreendedorismo do Estado de São Paulo. Todo final de
semestre é realizado um relatório para pesquisa junto assemestre é realizado um relatório para pesquisa junto as
empresas parceiras que possuem estagiários sendo elas viaempresas parceiras que possuem estagiários sendo elas via
Programa Aprendiz Paulista entre outrasPrograma Aprendiz Paulista entre outras

DenominaçãoDenominação Novos CursosNovos Cursos
DescriçãoDescrição
Com o aumento da demanda da unidade, vem nos possibilitandoCom o aumento da demanda da unidade, vem nos possibilitando
a inserção de novos cursos na unidade e também o aumento daa inserção de novos cursos na unidade e também o aumento da
oferta dos cursos já existente.oferta dos cursos já existente.

AmeaçaAmeaça
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DenominaçãoDenominação Segurança externaSegurança externa
DescriçãoDescrição
A falta de iluminação externa, das condições e por ser rodeadoA falta de iluminação externa, das condições e por ser rodeado
por residências, a escola conta com pouca ronda da segurançapor residências, a escola conta com pouca ronda da segurança
publica, pauta essa de muitas reuniões, afim de estabelecer umapublica, pauta essa de muitas reuniões, afim de estabelecer uma
rotina para a escola junto a Guarda Civil metropolitana e a Policiarotina para a escola junto a Guarda Civil metropolitana e a Policia
Militar do estado de São PauloMilitar do estado de São Paulo

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Realizar trabalhos voltados ao acolhimentoRealizar trabalhos voltados ao acolhimento

discentediscente
DescriçãoDescrição
Realizar projetos e ações voltadas a competênciasRealizar projetos e ações voltadas a competências
socioemocionais, podendo assim abrir espações para diálogos esocioemocionais, podendo assim abrir espações para diálogos e
reflexões com alunos, professores, funcionários.reflexões com alunos, professores, funcionários.

DenominaçãoDenominação Diminuir as taxas de evasãoDiminuir as taxas de evasão
DescriçãoDescrição
  Diagnosticar e diminuir o percentual de perdas e evasão nos dos  Diagnosticar e diminuir o percentual de perdas e evasão nos dos
cursos acima de 25% de perdas da Eteccursos acima de 25% de perdas da Etec

DenominaçãoDenominação Aumento do numero de materiais didáticosAumento do numero de materiais didáticos
DescriçãoDescrição
Diagnosticar, gerenciar e conscientizar a manutenção eDiagnosticar, gerenciar e conscientizar a manutenção e
conservação dos equipamentosconservação dos equipamentos

DenominaçãoDenominação Aumento do numero de materiais deAumento do numero de materiais de
LaboratóriosLaboratórios

DescriçãoDescrição
Fazer levantamento ,diagnosticar, gerenciar e conscientizar aFazer levantamento ,diagnosticar, gerenciar e conscientizar a
utilização dos equipamentos dos laboratórios, assim como deutilização dos equipamentos dos laboratórios, assim como de
possíveis aquisições.possíveis aquisições.

ObjetivoObjetivo
  

OBJETIVOSOBJETIVOS

   OBJETIVO GERAL OBJETIVO GERAL

 Elaborar um plano de ações que contemplem a realização das melhorias na estrutura física da Elaborar um plano de ações que contemplem a realização das melhorias na estrutura física da
escola bem como nos aspectos pedagógicos, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.escola bem como nos aspectos pedagógicos, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

                            65 / 74                            65 / 74



 

Diminuição da evasão nos cursos modulares noturno.Diminuição da evasão nos cursos modulares noturno.

Adquirir materiais para aulas práticas em laboratório.Adquirir materiais para aulas práticas em laboratório.

Organizar e gerenciarmateriais para aulas práticas.Organizar e gerenciarmateriais para aulas práticas.

Melhorar o clima organizacional com ações voltadas ao acolhimento e as competenciasMelhorar o clima organizacional com ações voltadas ao acolhimento e as competencias
socioemocionais.socioemocionais.

      

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Aumentar em 10% a taxa média deAumentar em 10% a taxa média de

aprovação das turmas do 1º, 2º e 3 módulosaprovação das turmas do 1º, 2º e 3 módulos
dos cursos de Logística, Administração edos cursos de Logística, Administração e
Segurança do Trabalho do período noturnoSegurança do Trabalho do período noturno
,no ano de 2021 com base nos resultados de,no ano de 2021 com base nos resultados de
20202020

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
A gestão pedagógica deverá adotar alguns procedimentos paraA gestão pedagógica deverá adotar alguns procedimentos para
diminuir esse problema sendo que a evasão discente da Etec dediminuir esse problema sendo que a evasão discente da Etec de
Ferraz de Vasconcelos, constitui-se num grande desafio para aFerraz de Vasconcelos, constitui-se num grande desafio para a
equipe de gestão da escolar, pois além da ocorrência no ano deequipe de gestão da escolar, pois além da ocorrência no ano de
2020 do afastamento social por motivos da pandemia do covid-192020 do afastamento social por motivos da pandemia do covid-19
( e que deu ocasião às aulas remotas através da plataforma( e que deu ocasião às aulas remotas através da plataforma
TEAMS) que trouxe consigo diversas dificuldades técnicas eTEAMS) que trouxe consigo diversas dificuldades técnicas e
metodológicas para o desenvolvimento e acompanhamentometodológicas para o desenvolvimento e acompanhamento
remoto das aulas e consequente verificação de aprendizado porremoto das aulas e consequente verificação de aprendizado por
parte dos discentes, também contribuiu para perdas eparte dos discentes, também contribuiu para perdas e
dificuldades de aprendizagem, como também, as demais causasdificuldades de aprendizagem, como também, as demais causas
diversas como problemas pessoais, de trabalho, financeiro, dediversas como problemas pessoais, de trabalho, financeiro, de
saúde e entre outros, deixando claro a relevância e necessidadesaúde e entre outros, deixando claro a relevância e necessidade
do resgate de atividades que contemplem o desenvolvimento dosdo resgate de atividades que contemplem o desenvolvimento dos
recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas erecursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas e
ainda nas lacunas de aprendizagem a partir da observação dasainda nas lacunas de aprendizagem a partir da observação das
competências e habilidades que devem ser desenvolvidas à luz docompetências e habilidades que devem ser desenvolvidas à luz do
plano de curso. Despertar o interesse e garantir a aprendizagemplano de curso. Despertar o interesse e garantir a aprendizagem
do estudante estão entre os maiores desafios da educação,do estudante estão entre os maiores desafios da educação,
diagnosticado em reuniões com discentes e docentes em 2020 ediagnosticado em reuniões com discentes e docentes em 2020 e
nos resultados das avaliações e atividades remotas, além dosnos resultados das avaliações e atividades remotas, além dos
atendimentos individuais a discentes onde foram pontuadasatendimentos individuais a discentes onde foram pontuadas
dificuldades técnicas e emocionais para o desenvolvimentodificuldades técnicas e emocionais para o desenvolvimento
significativo da aprendizagem. Diante das análises dessesignificativo da aprendizagem. Diante das análises desse
resultado é preciso intensificar a diversificação das metologias,resultado é preciso intensificar a diversificação das metologias,
proporcionando ações pontuais e significativas nos cursosproporcionando ações pontuais e significativas nos cursos
técnicos modulares do período noturno, ampliando essas açõestécnicos modulares do período noturno, ampliando essas ações
aos demais cursos da unidade escolaraos demais cursos da unidade escolar
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DenominaçãoDenominação No prazo de 2 ano desenvolver dois projetoNo prazo de 2 ano desenvolver dois projeto
interdisciplinar que contemple os problemasinterdisciplinar que contemple os problemas
causados pela pandemia do novo coronacausados pela pandemia do novo corona
vírusvírus

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Mostrar os problemas as diversas realidades que a pandemia doMostrar os problemas as diversas realidades que a pandemia do
novo corona vírus expos a toda populaçãonovo corona vírus expos a toda população

DenominaçãoDenominação No prazo de 5 ano realizar 5 reuniões deNo prazo de 5 ano realizar 5 reuniões de
alinhamento com os servidores da unidadealinhamento com os servidores da unidade
sobre plano de gerenciamento dossobre plano de gerenciamento dos
equipamentos para as aulas práticas e osequipamentos para as aulas práticas e os
contido em sala de aula.contido em sala de aula.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
O trabalho para alcançar a devida meta será realizada de maneiraO trabalho para alcançar a devida meta será realizada de maneira
contínua durante os anos em questão serão realizados processoscontínua durante os anos em questão serão realizados processos
que conscientize a todos os colaboradores envolvidos em umque conscientize a todos os colaboradores envolvidos em um
melhor uso dos equipamentos e materiais e ao perceberemmelhor uso dos equipamentos e materiais e ao perceberem
dificuldades na utilização ou verificar defeitos, problemasdificuldades na utilização ou verificar defeitos, problemas
causados por mau uso ou vandalismo através de planilhascausados por mau uso ou vandalismo através de planilhas
disponíveis em salas de aulas e laboratórios. Serão realizadasdisponíveis em salas de aulas e laboratórios. Serão realizadas
diariamente checklist pelas pessoas que irão utilizar as salas,diariamente checklist pelas pessoas que irão utilizar as salas,
laboratórios e demais dependências da unidade escolar assimlaboratórios e demais dependências da unidade escolar assim
fazendo com que cada um torne responsável pelo equipamento efazendo com que cada um torne responsável pelo equipamento e
organização. Com a aplicação correta das várias etapas a unidadeorganização. Com a aplicação correta das várias etapas a unidade
eliminara reclamações, equipamentos parados, diminuição deeliminara reclamações, equipamentos parados, diminuição de
gastos excessivos com manutenção e dinamismo na resoluçãogastos excessivos com manutenção e dinamismo na resolução
dos problemas.dos problemas.

DenominaçãoDenominação Promover 01(uma) reunião mensal, com aPromover 01(uma) reunião mensal, com a
abordagem de 02 (dois) temas por mês,abordagem de 02 (dois) temas por mês,
sobre competências socioemocionais, com osobre competências socioemocionais, com o
comparecimento de alunos dos 03(três)comparecimento de alunos dos 03(três)
períodos de aulas da unidade escolar, até operíodos de aulas da unidade escolar, até o
final do ano letivo.  final do ano letivo.  

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
O objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e participação doO objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e participação do
aluno durante as reuniões mensais, com a participação aberta aaluno durante as reuniões mensais, com a participação aberta a
toda comunidade escolar, incluindo, os docentes das turmas.toda comunidade escolar, incluindo, os docentes das turmas.
Dessa maneira, acredita-se que por meio do incentivo e rodas deDessa maneira, acredita-se que por meio do incentivo e rodas de
conversas, possamos diminuir o absenteísmo e quiçá, apoiar osconversas, possamos diminuir o absenteísmo e quiçá, apoiar os
alunos que tem enfrentado dificuldades emocionais que impedemalunos que tem enfrentado dificuldades emocionais que impedem
momentaneamente a participação integral e ativa dos alunosmomentaneamente a participação integral e ativa dos alunos
durante as aulas remotas.durante as aulas remotas.
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ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec

Ferraz de Vasconcelos - 2021Ferraz de Vasconcelos - 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRACLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa melhorar em 10% a taxa média deO presente projeto visa melhorar em 10% a taxa média de
aprovação das turmas no período noturno que fazem parte doaprovação das turmas no período noturno que fazem parte do
projeto em relação ao ano de 2020, empenhando-se esforços noprojeto em relação ao ano de 2020, empenhando-se esforços no
desenvolvimento dos recursos pedagógicos diferenciadosdesenvolvimento dos recursos pedagógicos diferenciados
utilizados nas aulas práticas, fomentando a recuperação dasutilizados nas aulas práticas, fomentando a recuperação das
lacunas de aprendizagem e visando a construção daslacunas de aprendizagem e visando a construção das
competências previstas no Plano de Curso. De acordo com ascompetências previstas no Plano de Curso. De acordo com as
informações contidas no Sistema Acadêmico - NSA, temos na Etecinformações contidas no Sistema Acadêmico - NSA, temos na Etec
de Ferraz de Vasconcelos os cursos técnicos ofertados no períodode Ferraz de Vasconcelos os cursos técnicos ofertados no período
noturno: Logística, Administração e Segurança do trabalho. Paranoturno: Logística, Administração e Segurança do trabalho. Para
tanto, será realizada a atuação no acompanhamento escolar a fimtanto, será realizada a atuação no acompanhamento escolar a fim
de auxiliar os docentes no desenvolvimento de práticasde auxiliar os docentes no desenvolvimento de práticas
pedagógicas diversificadas e que atendam as necessidadespedagógicas diversificadas e que atendam as necessidades
práticas de cada curso, priorizando a formação continuada epráticas de cada curso, priorizando a formação continuada e
acompanhamento do processo educacional constante. As novasacompanhamento do processo educacional constante. As novas
práticas de metodologias ativas contempladas no projeto irápráticas de metodologias ativas contempladas no projeto irá
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e com issoaprimorar o processo de ensino-aprendizagem e com isso
intensificar a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Esteintensificar a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Este
projeto permitirá contribuir com os docentes e equipe de gestãoprojeto permitirá contribuir com os docentes e equipe de gestão
escolar para um ambiente focado em melhorar e promover umescolar para um ambiente focado em melhorar e promover um
aprendizado prático, observadas as deficiências apresentadasaprendizado prático, observadas as deficiências apresentadas
durante o ano letivo de 2020 por motivo do afastamento socialdurante o ano letivo de 2020 por motivo do afastamento social
por motivo da covid-19 e o aprendizado remoto, focado napor motivo da covid-19 e o aprendizado remoto, focado na
formação de pessoas capazes de conviver e resolver questões doformação de pessoas capazes de conviver e resolver questões do
dia a dia com criatividade, baseadas no desenvolvimento dasdia a dia com criatividade, baseadas no desenvolvimento das
competências técnicas e que saibam aplicar os conhecimentoscompetências técnicas e que saibam aplicar os conhecimentos
práticos nas diversas áreas do conhecimento. A partir dopráticos nas diversas áreas do conhecimento. A partir do
norteamento desses princípios, permite-se a possibilidade denorteamento desses princípios, permite-se a possibilidade de
melhorar os índices de desempenho tradicionalmente avaliados e,melhorar os índices de desempenho tradicionalmente avaliados e,
ao mesmo tempo, promover as novas aprendizagens, reduzindoao mesmo tempo, promover as novas aprendizagens, reduzindo
os índices de retenção e garantindo uma educação de qualidade eos índices de retenção e garantindo uma educação de qualidade e
significativa reduzindo a evasão escolar. É importante registrarsignificativa reduzindo a evasão escolar. É importante registrar
que os todos os cursos e módulos da unidade serão contempladosque os todos os cursos e módulos da unidade serão contemplados
com as estratégias e ações, embora não sejam foco do projeto.com as estratégias e ações, embora não sejam foco do projeto.
Esse projeto contará com elaboração e aplicação de avaliaçãoEsse projeto contará com elaboração e aplicação de avaliação
diagnóstica, monitoramento das atividades previstas no Projetodiagnóstica, monitoramento das atividades previstas no Projeto
Político Pedagógico, verificação do desenvolvimento dePolítico Pedagógico, verificação do desenvolvimento de
competências e habilidades previstas nos Planos de Curso,competências e habilidades previstas nos Planos de Curso,
orientação, acompanhamento e formação, alinhando a prática àsorientação, acompanhamento e formação, alinhando a prática às
normas institucionais e, devidamente, expressas nos Planos denormas institucionais e, devidamente, expressas nos Planos de
Trabalho Docente, auxílio na organização de reuniões de cursoTrabalho Docente, auxílio na organização de reuniões de curso
entre os docentes e coordenadores para troca de experiênciasentre os docentes e coordenadores para troca de experiências
quanto ao uso de recursos pedagógicos diferenciados para aulasquanto ao uso de recursos pedagógicos diferenciados para aulas
práticas; formação continuada para os docentes com foco napráticas; formação continuada para os docentes com foco na
definição e utilização de recursos pedagógicos diferenciados -definição e utilização de recursos pedagógicos diferenciados -
métodos, técnicas, estratégias - para aulas práticas, bem como namétodos, técnicas, estratégias - para aulas práticas, bem como na
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avaliação por competências, recuperação contínua e reflexãoavaliação por competências, recuperação contínua e reflexão
sobre suas práticas e trabalho diário.sobre suas práticas e trabalho diário.

DenominaçãoDenominação Projeto Integrador: Trabalhando aProjeto Integrador: Trabalhando a
interdisciplinaridade em tempos deinterdisciplinaridade em tempos de
PandemiaPandemia

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRACLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

InícioInício 2020-08-10 00:00:002020-08-10 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto integrador consiste em trabalhar a interdisciplinaridadeO projeto integrador consiste em trabalhar a interdisciplinaridade
dentro de um mesmo tema e contexto em que a sociedade estádentro de um mesmo tema e contexto em que a sociedade está
envolvida. O foco do projeto é relacionar as dificuldadesenvolvida. O foco do projeto é relacionar as dificuldades
enfrentadas na Pandemia em diversas áreas, trabalhando osenfrentadas na Pandemia em diversas áreas, trabalhando os
componentes da área comum e área técnica nos Cursos do 1º anocomponentes da área comum e área técnica nos Cursos do 1º ano
do Novotec Integrado. Sendo um projeto que irá proporcionar umado Novotec Integrado. Sendo um projeto que irá proporcionar uma
pesquisa integrada, a análise para a solução dos novos e antigospesquisa integrada, a análise para a solução dos novos e antigos
problemas que foram causados ou teve piora neste momentoproblemas que foram causados ou teve piora neste momento
ímpar. Cada professor dentro do seu componente irá contribuirímpar. Cada professor dentro do seu componente irá contribuir
com as soluções dos temas levantados pelos alunos comocom as soluções dos temas levantados pelos alunos como
desemprego, alimentação saudável, saúde, política e educação,desemprego, alimentação saudável, saúde, política e educação,
além de envolver a tecnologia para elaboração das atividadesalém de envolver a tecnologia para elaboração das atividades
virtuais. O projeto permite trabalhar as competênciasvirtuais. O projeto permite trabalhar as competências
socioemocionais através da interação com os componentessocioemocionais através da interação com os componentes
curriculares da Base Nacional Comum Curricular e Formaçãocurriculares da Base Nacional Comum Curricular e Formação
Técnica e Profissional os discentes terão a oportunidade deTécnica e Profissional os discentes terão a oportunidade de
vivenciar na prática a Empatia: pois eles poderão ter aprender sevivenciar na prática a Empatia: pois eles poderão ter aprender se
colocar no lugar do outro, desenvolver o censo decolocar no lugar do outro, desenvolver o censo de
Responsabilidade entendendo que para cada ação existe umaResponsabilidade entendendo que para cada ação existe uma
reação e uma consequência para isso, aprimorar a Autoestimareação e uma consequência para isso, aprimorar a Autoestima
através do Autoconhecimento e á capacidade de entender os seusatravés do Autoconhecimento e á capacidade de entender os seus
pontos fortes e fracos, praticar a Criatividade a partir do uso dapontos fortes e fracos, praticar a Criatividade a partir do uso da
imaginação e da capacidade de criar algo novo, focando noimaginação e da capacidade de criar algo novo, focando no
estímulo do pensamento crítico e da pesquisa, a fim de encontrarestímulo do pensamento crítico e da pesquisa, a fim de encontrar
soluções inéditas para questões que se apresentem no dia a dia,soluções inéditas para questões que se apresentem no dia a dia,
aprimorando a Comunicação para se expressar de maneiraaprimorando a Comunicação para se expressar de maneira
assertiva e segura, expondo assim os sentimentos e opiniões deassertiva e segura, expondo assim os sentimentos e opiniões de
forma clara e direta, cultivar a Paciência que está ligada àforma clara e direta, cultivar a Paciência que está ligada à
capacidade de se controlar diante de situações complexas ecapacidade de se controlar diante de situações complexas e
buscar soluções com calma e tranquilidade, praticar Sociabilidadebuscar soluções com calma e tranquilidade, praticar Sociabilidade
se relacionando com os demais de maneira harmoniosase relacionando com os demais de maneira harmoniosa
considerando o diálogo e o respeito, praticando a Ética avaliandoconsiderando o diálogo e o respeito, praticando a Ética avaliando
as situações conduzidas a partir dos valores sociais e condutasas situações conduzidas a partir dos valores sociais e condutas
que não causem prejuízo moral para a sociedade, exercitando aque não causem prejuízo moral para a sociedade, exercitando a
Organização ressaltando a importância do planejamento para oOrganização ressaltando a importância do planejamento para o
atingimento dos objetivos, bem como a importância dos trabalhosatingimento dos objetivos, bem como a importância dos trabalhos
desenvolvidos em grupos ou do gerenciamento de tarefas para sedesenvolvidos em grupos ou do gerenciamento de tarefas para se
chegar a resultados propostos, e por fim considerando fatoreschegar a resultados propostos, e por fim considerando fatores
emocionais, sociais e psíquicos como elementos de formação deemocionais, sociais e psíquicos como elementos de formação de
cada um, cito o ato de se sentir bem de uma maneira ampla quecada um, cito o ato de se sentir bem de uma maneira ampla que
é a Felicidade.é a Felicidade.
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DenominaçãoDenominação SIPAT 2021SIPAT 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ALESSANDRA DA SILVA PINTO FERREIRAALESSANDRA DA SILVA PINTO FERREIRA
LEITELEITE

InícioInício 2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00
FimFim 2021-06-11 00:00:002021-06-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) é a semanaA SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) é a semana
voltada à prevenção de acidentes, sejam eles do trabalho ou àsvoltada à prevenção de acidentes, sejam eles do trabalho ou às
doenças ocupacionais. É obrigatória para todas as CIPASdoenças ocupacionais. É obrigatória para todas as CIPAS
(Comissão Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho), e(Comissão Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho), e
deve ser realizada anualmente.deve ser realizada anualmente.

DenominaçãoDenominação Projeto integrado entre administração eProjeto integrado entre administração e
logística com a utilização de recursoslogística com a utilização de recursos
tecnológicos tecnológicos 

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MILEIDE LIMA DOS SANTOSMILEIDE LIMA DOS SANTOS

InícioInício 2021-08-01 00:00:002021-08-01 00:00:00
FimFim 2021-09-09 00:00:002021-09-09 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Objetivo da Administração é o bom gerenciamento,O Objetivo da Administração é o bom gerenciamento,
gerenciamento este que ocorre em diversos setores dentro degerenciamento este que ocorre em diversos setores dentro de
uma organização: Financeiro, Contábil, Recursos Humanos,uma organização: Financeiro, Contábil, Recursos Humanos,
Produção e a Logística, sendo que dentro de cada um dessesProdução e a Logística, sendo que dentro de cada um desses
setores existe um universo a parte a ser estudado e desenvolvido.setores existe um universo a parte a ser estudado e desenvolvido.
O intuito deste projeto é unir a visão administrativa doO intuito deste projeto é unir a visão administrativa do
gerenciamento a um setor especifico a Logística, e mostrar ogerenciamento a um setor especifico a Logística, e mostrar o
quão grande pode ser o desenvolvimento deste setor se bemquão grande pode ser o desenvolvimento deste setor se bem
administrado, gerenciado e motivado através do Administradoradministrado, gerenciado e motivado através do Administrador
responsável, através de apresentações virtuais.responsável, através de apresentações virtuais.

DenominaçãoDenominação Criando Roteiros (HQs) e Animações deCriando Roteiros (HQs) e Animações de
Sprites em PiskelSprites em Piskel

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVAALESSANDRA APARECIDA DA SILVA

InícioInício 2021-04-16 00:00:002021-04-16 00:00:00
FimFim 2021-10-08 00:00:002021-10-08 00:00:00
DescriçãoDescrição
A animação 2D é um dos principais tipos de animações existentesA animação 2D é um dos principais tipos de animações existentes
utilizadas em jogos digitais, em materiais educacionais e muitoutilizadas em jogos digitais, em materiais educacionais e muito
mais. A animação bidimensional ou 2D é caracterizada por termais. A animação bidimensional ou 2D é caracterizada por ter
seus objetos e personagens criados no espaço bidimensional. Issoseus objetos e personagens criados no espaço bidimensional. Isso
significa que eles possuem somente altura e largura e é criadosignifica que eles possuem somente altura e largura e é criado
através da junção de várias imagens seguidas por outras que seatravés da junção de várias imagens seguidas por outras que se
diferenciavam ligeiramente da anterior. Nesse projeto,diferenciavam ligeiramente da anterior. Nesse projeto,
aplicaremos os conceitos básicos da criação de animações 2Daplicaremos os conceitos básicos da criação de animações 2D
com o tema Medieval, para atendendo as atividadescom o tema Medieval, para atendendo as atividades
interdisciplinares entre os componentes DJW I - Desenvolvimentointerdisciplinares entre os componentes DJW I - Desenvolvimento
de Jogos para Web I e LPLCP - Língua Portuguesa, Literatura ede Jogos para Web I e LPLCP - Língua Portuguesa, Literatura e
Comunicação Profissional.Comunicação Profissional.

DenominaçãoDenominação Manutenção PlanejadaManutenção Planejada
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Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADEMIR CARDOSOADEMIR CARDOSO

InícioInício 2019-02-05 02:00:002019-02-05 02:00:00
FimFim 2019-12-31 02:00:002019-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto será realizado de maneira contínua durante oO presente projeto será realizado de maneira contínua durante o
ano em questão serão realizados processos que conscientize aano em questão serão realizados processos que conscientize a
todos os colaboradores envolvidos em um melhor uso dostodos os colaboradores envolvidos em um melhor uso dos
equipamentos e materiais e ao perceberem dificuldades naequipamentos e materiais e ao perceberem dificuldades na
utilização ou verificar defeitos, problemas causados por mau usoutilização ou verificar defeitos, problemas causados por mau uso
ou vandalismo através de planilhas disponíveis em salas de aulasou vandalismo através de planilhas disponíveis em salas de aulas
e laboratórios. Serão realizadas diariamente checklist pelase laboratórios. Serão realizadas diariamente checklist pelas
pessoas que irão utilizar as salas , laboratórios e demaispessoas que irão utilizar as salas , laboratórios e demais
dependências da unidade escolar assim fazendo com que cadadependências da unidade escolar assim fazendo com que cada
um torne responsável pelo equipamento e organização. Com aum torne responsável pelo equipamento e organização. Com a
aplicação correta das varias etapas a unidade eliminaraaplicação correta das varias etapas a unidade eliminara
reclamações, equipamentos parados, diminuição de gastosreclamações, equipamentos parados, diminuição de gastos
excessivos com manutenção e dinamismo na resolução dosexcessivos com manutenção e dinamismo na resolução dos
problemas.problemas.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec de Ferraz de Vasconcelos - 2021da Etec de Ferraz de Vasconcelos - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANDREA ALVES SANTOSANDREA ALVES SANTOS

InícioInício 2021-07-26 00:00:002021-07-26 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O referido projeto propõe um trabalho fundamentado,O referido projeto propõe um trabalho fundamentado,
necessariamente, nos indicadores da U.E e as metas, asnecessariamente, nos indicadores da U.E e as metas, as
atividades de orientação e acompanhamento a serem executadasatividades de orientação e acompanhamento a serem executadas
têm o foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nastêm o foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas
aulas práticas, que contribuirão para a recuperação das lacunasaulas práticas, que contribuirão para a recuperação das lacunas
de aprendizagem dos discentes de toda a escola, porémde aprendizagem dos discentes de toda a escola, porém
atentando-se, mais especificamente, aos alunos das turmas dosatentando-se, mais especificamente, aos alunos das turmas dos
cursos modulares ofertados na Etec, sendo eles: 1º, 2º e 3ºcursos modulares ofertados na Etec, sendo eles: 1º, 2º e 3º
Administração; 1º, 2º e 3º Logística; 1º, 2º e 3º Segurança doAdministração; 1º, 2º e 3º Logística; 1º, 2º e 3º Segurança do
Trabalho, com o objetivo de melhorar em 10% a taxa média deTrabalho, com o objetivo de melhorar em 10% a taxa média de
aprovação das turmas no período noturno que fazem parte doaprovação das turmas no período noturno que fazem parte do
projeto em relação ao ano de 2020, empenhando-se em esforçosprojeto em relação ao ano de 2020, empenhando-se em esforços
no acompanhamento, análise e orientação em conjunto com ano acompanhamento, análise e orientação em conjunto com a
equipe pedagógica, na obtenção de resultados satisfatórios nasequipe pedagógica, na obtenção de resultados satisfatórios nas
aplicações de recursos pedagógicos diferenciados utilizados nasaplicações de recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas
aulas práticas, fomentando a recuperação das lacunas deaulas práticas, fomentando a recuperação das lacunas de
aprendizagem e visando a construção das competências previstasaprendizagem e visando a construção das competências previstas
no Plano de Curso. De acordo com as informações contidas nono Plano de Curso. De acordo com as informações contidas no
Sistema Acadêmico - NSA, temos na Etec de Ferraz deSistema Acadêmico - NSA, temos na Etec de Ferraz de
Vasconcelos os cursos técnicos ofertados no período noturno:Vasconcelos os cursos técnicos ofertados no período noturno:
Logística, Administração e Segurança do trabalho. Também seráLogística, Administração e Segurança do trabalho. Também será
realizada a atuação de acompanhamento escolar junto aosrealizada a atuação de acompanhamento escolar junto aos
discentes durante todo ano letivo, promovendo apoio ediscentes durante todo ano letivo, promovendo apoio e
desenvolvimento de atividades que permitam a abordagem dasdesenvolvimento de atividades que permitam a abordagem das
competências socioemocionais e espera-se dessa forma, auxiliarcompetências socioemocionais e espera-se dessa forma, auxiliar
os discentes na busca continuada e focada do aprendizado. Esteos discentes na busca continuada e focada do aprendizado. Este
projeto permitirá contribuir também com os docentes e equipe deprojeto permitirá contribuir também com os docentes e equipe de
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gestão escolar para um ambiente focado em melhorar e promovergestão escolar para um ambiente focado em melhorar e promover
um aprendizado prático, observadas as deficiências apresentadasum aprendizado prático, observadas as deficiências apresentadas
durante o ano letivo de 2020 por motivo do aprendizado remoto,durante o ano letivo de 2020 por motivo do aprendizado remoto,
focado na formação de pessoas capazes de conviver e resolverfocado na formação de pessoas capazes de conviver e resolver
questões do dia a dia com criatividade, baseadas noquestões do dia a dia com criatividade, baseadas no
desenvolvimento das competências técnicas e que saibam aplicardesenvolvimento das competências técnicas e que saibam aplicar
os conhecimentos práticos nas diversas áreas do conhecimento. Aos conhecimentos práticos nas diversas áreas do conhecimento. A
partir do norteamento desses princípios, permite-se apartir do norteamento desses princípios, permite-se a
possibilidade de melhorar os índices de desempenhopossibilidade de melhorar os índices de desempenho
tradicionalmente avaliados e, ao mesmo tempo, promover astradicionalmente avaliados e, ao mesmo tempo, promover as
novas aprendizagens, reduzindo os índices de retenção enovas aprendizagens, reduzindo os índices de retenção e
garantindo uma educação de qualidade e significativa reduzindo agarantindo uma educação de qualidade e significativa reduzindo a
evasão escolar. Por último, é importante registrar que os todos osevasão escolar. Por último, é importante registrar que os todos os
cursos e módulos da unidade serão contemplados com ascursos e módulos da unidade serão contemplados com as
estratégias e ações, embora não sejam foco do projeto.estratégias e ações, embora não sejam foco do projeto.

DenominaçãoDenominação Acolhimento e Bem EstarAcolhimento e Bem Estar
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANDREA ALVES SANTOSANDREA ALVES SANTOS

InícioInício 2020-08-10 00:00:002020-08-10 00:00:00
FimFim 2020-12-18 00:00:002020-12-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto por nome “Acolhimento e Bem-estar”, tem um olharO projeto por nome “Acolhimento e Bem-estar”, tem um olhar
para a promoção do bem-estar, inclusão e participação do alunopara a promoção do bem-estar, inclusão e participação do aluno
em rodas de conversas, que o estimulem a reflexão e socializaçãoem rodas de conversas, que o estimulem a reflexão e socialização
de suas vivências, durante este período de isolamento social ede suas vivências, durante este período de isolamento social e
dessa maneira, espera-se que possamos diminuir o absenteísmo edessa maneira, espera-se que possamos diminuir o absenteísmo e
apoiar os alunos, no enfrentamento às suas dificuldadesapoiar os alunos, no enfrentamento às suas dificuldades
emocionais, motivadas pelo impedimento momentâneo nas aulasemocionais, motivadas pelo impedimento momentâneo nas aulas
presenciais.presenciais.

DenominaçãoDenominação  Criando Quiz BNC em Scratch MIT Criando Quiz BNC em Scratch MIT
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVAALESSANDRA APARECIDA DA SILVA

InícioInício 2021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:00
FimFim 2021-10-08 00:00:002021-10-08 00:00:00
DescriçãoDescrição
Em momentos de reclusão devido à pandemia, o fomento ao usoEm momentos de reclusão devido à pandemia, o fomento ao uso
de novas tecnologias, permite que o docente desempenhe umde novas tecnologias, permite que o docente desempenhe um
papel importantíssimo de acolhimento e interação com os alunos.papel importantíssimo de acolhimento e interação com os alunos.
O uso do Scratch MIT em sala de aula, seja ela remota ouO uso do Scratch MIT em sala de aula, seja ela remota ou
presencial, incentiva os alunos a desenvolver uma linha depresencial, incentiva os alunos a desenvolver uma linha de
pensamento e a raciocinar sistematicamente. O Projeto “Criandopensamento e a raciocinar sistematicamente. O Projeto “Criando
Quiz em Scratch MIT”, desafiará a imaginação e permitirá que osQuiz em Scratch MIT”, desafiará a imaginação e permitirá que os
alunos explorem diversos elementos para conseguir expressar oalunos explorem diversos elementos para conseguir expressar o
que deseja, através do desenvolvimento de habilidades para oque deseja, através do desenvolvimento de habilidades para o
trabalho em equipe e a empatia.trabalho em equipe e a empatia.

DenominaçãoDenominação De olho no FuturoDe olho no Futuro
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRACLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA

InícioInício 2021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:00
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FimFim 2021-06-30 00:00:002021-06-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto consiste de ações pontuais nos cursosO presente projeto consiste de ações pontuais nos cursos
modulares do Noturno, Técnico de Administração, Técnico emmodulares do Noturno, Técnico de Administração, Técnico em
Logística e Técnico em Segurança do trabalho. Serão realizadasLogística e Técnico em Segurança do trabalho. Serão realizadas
ao longo do ano atividades específicas para identificação do perfilao longo do ano atividades específicas para identificação do perfil
discente, traçar a melhor rota do seu projeto de vida, comdiscente, traçar a melhor rota do seu projeto de vida, com
algumas perguntas sobre ensino superior, profissão, carreira ealgumas perguntas sobre ensino superior, profissão, carreira e
formas de acesso aos estudos. Essas ações consistem emformas de acesso aos estudos. Essas ações consistem em
palestras com profissionais das diversas áreas, rodas de conversa,palestras com profissionais das diversas áreas, rodas de conversa,
levantamento de dados de vagas de empregos e a importância dolevantamento de dados de vagas de empregos e a importância do
Curso técnico para inserção no mercado de trabalho.Curso técnico para inserção no mercado de trabalho.
Realizaremos em parceria com a Universidade São Judas um testeRealizaremos em parceria com a Universidade São Judas um teste
de aptidão profissional com plano de carreira e após resultado dode aptidão profissional com plano de carreira e após resultado do
teste entregamos uma orientação que beneficia identificarteste entregamos uma orientação que beneficia identificar
interesses, gostos, valores e potencial, interligando expectativas,interesses, gostos, valores e potencial, interligando expectativas,
reduzindo ansiedades e ampliando o conhecimento do mercadoreduzindo ansiedades e ampliando o conhecimento do mercado
profissional.profissional.

DenominaçãoDenominação Feira Tecnológica - Uso das tecnologias nasFeira Tecnológica - Uso das tecnologias nas
diversas áreas do conhecimentodiversas áreas do conhecimento

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANO AMANCIO DE OLIVEIRAADRIANO AMANCIO DE OLIVEIRA

InícioInício 2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:00
FimFim 2021-10-22 00:00:002021-10-22 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa trabalhar a interdisciplinaridadeO presente projeto visa trabalhar a interdisciplinaridade
envolvendo o uso das novas tecnologias no âmbito educacionalenvolvendo o uso das novas tecnologias no âmbito educacional
utilizando as plataformas digitais. Contará com pesquisa, debates,utilizando as plataformas digitais. Contará com pesquisa, debates,
elaboração de podcast, vídeos e roteiros de atividades escolares eelaboração de podcast, vídeos e roteiros de atividades escolares e
desenvolvimento das competências e habilidades aplicandodesenvolvimento das competências e habilidades aplicando
conhecimento em atividades praticas e contextualizadas. emconhecimento em atividades praticas e contextualizadas. em
grupo, elaboração de roteiros e apresentação final com uma feiragrupo, elaboração de roteiros e apresentação final com uma feira
virtual. A Feira virtual contará com apresentação de atividadesvirtual. A Feira virtual contará com apresentação de atividades
por área com a utilização dos recursos tecnológicos nas diversaspor área com a utilização dos recursos tecnológicos nas diversas
áreas do conhecimento e exposição nas diversas mídias sociais.áreas do conhecimento e exposição nas diversas mídias sociais.
Durante o planejamento e execução do projeto será incentivadoDurante o planejamento e execução do projeto será incentivado
continuamente a criatividade e a reflexão dos alunos econtinuamente a criatividade e a reflexão dos alunos e
professores, através do desenvolvimento de ações comprofessores, através do desenvolvimento de ações com
fundamento científico tecnológico, nas diferentes áreas dofundamento científico tecnológico, nas diferentes áreas do
conhecimento.conhecimento.

DenominaçãoDenominação Projeto Plano de GerenciamentoProjeto Plano de Gerenciamento
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ALESSANDRA DA SILVA PINTO FERREIRAALESSANDRA DA SILVA PINTO FERREIRA
LEITELEITE

InícioInício 2020-02-05 00:00:002020-02-05 00:00:00
FimFim 2024-12-31 00:00:002024-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto será realizado de maneira contínua durante osO presente projeto será realizado de maneira contínua durante os
anos em questão serão realizados processos que conscientize aanos em questão serão realizados processos que conscientize a
todos os colaboradores envolvidos em um melhor uso dostodos os colaboradores envolvidos em um melhor uso dos
equipamentos e materiais e ao perceberem dificuldades naequipamentos e materiais e ao perceberem dificuldades na
utilização ou verificar defeitos, problemas causados por mau usoutilização ou verificar defeitos, problemas causados por mau uso
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ou vandalismo através de planilhas disponíveis em salas de aulasou vandalismo através de planilhas disponíveis em salas de aulas
e laboratórios. Serão realizadas diariamente checklist pelase laboratórios. Serão realizadas diariamente checklist pelas
pessoas que irão utilizar as salas, laboratórios e demaispessoas que irão utilizar as salas, laboratórios e demais
dependências da unidade escolar assim fazendo com que cadadependências da unidade escolar assim fazendo com que cada
um torne responsável pelo equipamento e organização. Com aum torne responsável pelo equipamento e organização. Com a
aplicação correta das várias etapas a unidade eliminaraaplicação correta das várias etapas a unidade eliminara
reclamações, equipamentos parados, diminuição de gastosreclamações, equipamentos parados, diminuição de gastos
excessivos com manutenção e dinamismo na resolução dosexcessivos com manutenção e dinamismo na resolução dos
problemas.problemas.
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