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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec Bento Carlos Botelho do Amaral

De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG
apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados
os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte,
necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o
instituído e da escola almejada pela comunidade.

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão
de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. 

 

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

Município: Guariba
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL
E-mail: e256acad@cps.sp.gov.br
Telefone: (16) 3251-1277
Endereço: Rua Rui Barbosa, 1244 Jardim Progresso CEP 14840-000
Homepage: www.etecguariba.com.br

 O presente Plano Plurianual de Gestão é fruto de análises e reflexões realizadas pela
comunidade escolar, através de reuniões periódicas e a partir dos resultados obtidos pelo
trabalho desenvolvido nesta Escola Técnica. Sabemos da importância da participação de
professores, funcionários, alunos, pais e representantes da comunidade, assim, este trabalho
foi escrito por muitas mãos, com múltiplos olhares e ângulos diferenciados.

 Compreendemos que, descobrir as causas implicam atitudes conjuntas que nos possibilitarão
superar as dificuldades e avançar de uma forma produtiva e segura. Acreditamos que a
integração da comunidade escolar propicia o crescimento contínuo perante a comunidade
docente, discente e administrativa, além de proporcionar garantia de um ensino de qualidade
no âmbito regional de nossa unidade escolar, referencialmente conhecida por nossa
clientela. Sabemos da importância dos cursos técnicos para a preparação de nosso alunado ao
mercado de trabalho e confiamos no trabalho de nossa equipe que, acima de tudo instrui
nossos discentes a serem cidadãos responsáveis e praticantes do senso comum.

 

    

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
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Jose Roberto Davóglio

Conselho de Escola

 Nome Segmento que representa Etapas do processo
I II III IV

 Adilson Ramiro Petrucilli Representante dos Servidores
Administrativos   

 Bruna Cristina Moretti Figueiredo Representante de alunos
egressos     

 Daniel Louzada
Representantes dos demais
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escola

    

 Eslaine da Veiga Silva Representante dos alunos     

 Jose Roberto Davóglio Diretor Presidente

 José Carlos dos Reis Junior Representantes dos Professores     

 Maria Aparecida Beltrame Representantes dos
coordenadores

 Mauricio Eduardo Toratti Pai de aluno     

 Rogério Aparecido de Miguel Representante de Entidade
Assistencial     

 Valmir Aparecido Espagnol Representante do Poder Público     

 Wallance Manoel da cunha Orientador Educacional

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II III IV

 José Carlos dos Reis Junior
Coordenador do Curso Técnico em
Informática e Informática para
Internet

 Kazutoyo Kanbara Coordenador do Curso Técnico em
Açúcar e Álcool

 Maria Beltrame Coordenadora do Ensino Médio e
ETIM

Legenda das etapas

I Levantamento de Dados e Informações
II Análise dos Indicadores
III Definição de prioridades;
IV Definição de Metas / Projetos

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Projeto Político Pedagógico

Este documento foi realizado através do trabalho coletivo realizado na ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, envolvendo Direção, Coordenação
Pedagógica e de Curso, Equipe Técnica-Administrativa, Corpo Docente e Discente e Conselho de Escola. Tem como objetivo tornar público o Plano
Plurianual de Gestão da Escola que envolve sua caracterização, valores, princípios, missão, visão, projetos atuais e futuros bem como suas metas
atuais para atingir os objetivos propostos.

Portanto, foram realizadas reuniões, com a finalidade de identificar os principais pontos para elaboração do PPG 2018 - 2022, os pontos fortes, as
situações problemas, as prioridades a serem atendidas e as sugestões do grupo para ações futuras, com o propósito de que o plano reflita a realidade
à qual a escola está inserida com uma identidade própria e de reflexo dos seus propósitos. 

Introdução

A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral está situada à Rua Rui Barbosa, 1244 - Jardim Progresso - CEP 14840-000 - Guariba/SP que é denominada
uma região Sucroalcooleira. A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” foi criada pelo decreto 57594/11 Decreto nº 5775594,
publicado no D.O.E em 9 de dezembro de 2011 seção I pag. 4 de São Paulo, anteriormente vinculada como classe descentralizada da ETEC “Dr.
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Adail Nunes da Silva” no município de Taquaritinga.  A unidade escolar é regida pelas normas legais vigentes e diretrizes emanadas da
Administração Central.

A ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral” oferece atualmente cursos em quatro Eixos Tecnológicos de Gestão e Negócios, Informação e
Comunicação e Produção Industrial e Segurança, esperando atender às necessidades deste mercado de trabalho tão variado.

Recentemente a ETEC foi ampliada para receber o Curso de Técnico em Açúcar e Álcool, iniciado o primeiro semestre de 2016 visando atender a
demanda apresentada por nossa região.

 A ETEC além de formar técnicos capacitados, para enfrentar o mercado do trabalho, cada vez mais exigente, orientar e qualificar aprendizes e
profissionais que pretendam voltar ao mercado de trabalho, dar suporte e conhecimentos para que nossos alunos almejem ingressar nas melhores
universidades do país, tem como objetivo formar cidadãos críticos, criativos, realizadores e capazes de contribuírem para a construção de uma
sociedade mais justa e consciente de seu papel dentro do nosso País.

Valores e princípios

 Para elaboração deste plano, a ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral” tomamos como valores fundamentais: a ética, a cidadania e compromisso
social, a competência profissional, a autonomia, o respeito e interação e a cooperação.

Norteados por estes valores tem-se como princípios educativos: considerar o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem.

Desenvolvimento de projetos e práticas de gestão escolar

 A Direção e a Coordenação Pedagógica trabalham no sentido de programar Projetos Técnicos em todas as áreas, e há muito tempo o corpo docente
é convidado e incentivado para que desenvolvam projetos dos mais diversificados.

Dentro da interdisciplinaridade, procura- se fazer um trabalho de integração das áreas.

Todos os projetos são pensados em conjunto visando o alcance das metas propostas no PPG, planejados e executados em reuniões semanais
realizadas pela direção e/ou coordenação, cada atividade conta com um responsável que faz o controle e informa à equipe sobre o andamento dos
projetos.

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) CIPAE (Comissão Interna Prevenção de Acidentes Escolar ) são realizadas como
atividade pedagógica e organizada e realizada pelos alunos do ensino médio com a supervisão dos professores e Coordenador de curso.

No que se refere ao Estágio Supervisionado, a ETEC conta com a ATA como responsável. Embora não obrigatório para as habilitações oferecidas
pela Unidade, alunos do Ensino Técnico estagiam em empresas da região. A escola mantém um cadastro de empresas que oferecem estágios além de
contar com a parceria de agentes de integração como o CIEE.

Os alunos do Ensino Técnico em todas as habilitações desenvolvem ao final do curso o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, inserido como
componente curricular no Segundo Módulo denominado de Planejamento do TCC e no Terceiro Módulo tem o Desenvolvimento do TCC. Os
trabalhos desenvolvidos pelos alunos têm demonstrado eficiência no processo ensino aprendizagem constatada pela qualidade do desenvolvimento
dos mesmos, da apresentação à Banca Examinadora e do Relatório apresentado, que obedecem às normas técnicas da ABNT.

 

AS ESPECIFICIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS NA ESCOLA 

Ensino médio

Descrição do Ensino Médio segundo LDB:

 Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina.

A partir da proposta do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, considerando as tendências atuais e futuras de formação educacional
na modalidade integrada, bem como atender as características específicas, setoriais e globais dessa demanda, desde 2015 ofertamos a Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio Integrado a Administração e a partir de 2016 também a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio
Integrado a Informática.

Os conhecimentos de Filosofia e Sociologia serão desenvolvidos na forma de Componentes Curriculares da Base Nacional Comum, com
1ha/semana na 1ª, 2ª e 3ª séries. 

Após reunião com a equipe gestora e pedagógica, diante da atual realidade da unidade de ensino, contemplou- se a organização curricular que integra
os componentes curriculares Filosofia e Sociologia nas três séries. Entendemos que esses componentes, que sempre foram importantes, passaram a
ser fundamentais para interpretar o contexto socioeconômico atual, auxiliando no convívio do dia-  a-  dia. O componente Língua Estrangeira‐ 
Espanhol está inserido na Organização Curricular do Ensino Médio, na parte Diversificada, com duas aulas nas terceiras (3ª) séries.

Em suas matrizes curriculares organizam- se por meio de áreas de conhecimento:

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Língua Portuguesa, Arte e Educação Física.

Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

 Ciências da Natureza, Matemáticas e suas Tecnologias – Biologia, Química, Física e Matemática.

 Parte diversificada   LEM – Inglês e Espanhol

O corpo docente, composto por especialistas em cada componente curricular, desenvolve seu trabalho por meio da interdisciplinaridade, a qual passa
por contínuos processos de motivação e melhoria por parte da coordenação de curso e pedagógica da unidade escolar. Fundamentados no Plano de
Curso elaborado por equipe técnica do Centro Paula Souza, os docentes atendem as diferentes demandas, elaborando seu plano de trabalho docente –
PTD, com autonomia na escolha das estratégias, materiais e espaços didáticos. É de fundamental importância frisar o atendimento legal da inclusão
dos componentes curriculares de Filosofia e Sociologia, os quais oferecem subsídio para formação intelectual do aluno, nos aspectos ideológicos, na
complementação de formação de línguas estrangeiras, quando da inclusão de Espanhol, oferecendo ao aluno a oportunidade de em diferentes meios
ser avaliado em uma língua estrangeira de maior desenvoltura, ainda Educação Física, que desde a LEI 9394/96 (LDBEN) passa a compor a matriz
como componente curricular obrigatório, participando assim da formação integral do aluno, oferecendo aspectos como qualidade de vida e
promoção da saúde, com atividades físicas diversas incluindo a interação com diferentes modalidades esportivas, coletivas ou individuais,
contribuindo como instrumento socializador de culturas, no que tange a danças e lutas. 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – MODULAR E INTEGRADO

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

TÉCNICO EM INFORMÁTICA – MODULAR E INTEGRADO
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O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas.
Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e
metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

Os horários de aulas e respectivos intervalos serão distribuídos de acordo com a tabela abaixo:

 Horários de Aulas - Período Matutino/Vespertino e Intervalo

 
                  1ª 07h10min às 08h00min

                 2ª                                         08h00min às 08h50min

                 3ª 08h50min às 09h40min

             Intervalo 09h40min às 10h00min

                 4ª 10h00min às 10h50min

                 5ª 10h50min às 11h40min

                 6ª 11h40min às 12h30min

            Almoço 12h30min às 13h30min

                 7ª 13h30min às 14h20min

                 8ª 14h20min às 15h10min

                 9ª 15h10min às 16h00min

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

 O técnico em informática para internet é o profissional que desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na Internet e Intranet. Utiliza
ferramentas de desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no
comércio e marketing eletrônicos.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas.
Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e
metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

 TÉCNICO EM LOGÍSTICA

O técnico em logística é o profissional que colabora na gestão dos processos de planejamento, operação e controle de programação da produção de
bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de
movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, e executa as mesmas funções utilizando tecnologia da informação.
Identifica metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para seleção e utilização adequadas. Presta atendimento aos
clientes. Elabora e interpreta tabelas, gráficos e mapas. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do
trabalho no sistema logístico. Atua de forma cooperativa e solidária, segundo princípios éticos e cidadãos

.  TÉCNICO EM AÇÚCAR E ALCOOL 

 O técnico em açúcar e álcool é o profissional que atua no controle e na supervisão dos processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool e
subprodutos. Efetua análises físico-químicas e microbiológicas em amostras de matérias-primas e produtos intermediários nas etapas dos processos
de industrialização da cana-de-açúcar, faz controle de qualidade dos processos, aplica normas internacionais e nacionais, respeita os padrões de
higiene e segurança do trabalho e preservação ambiental. Compõe equipe multidisciplinar nas fases de colheita, transporte, moagem, industrialização
e distribuição dos produtos e subprodutos e de programas e procedimentos de segurança e análise de riscos.  

 Técnico em Segurança do Trabalho
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O Técnico em Segurança do Trabalho tem formação de caráter multidisciplinar, consequência da forma como os conhecimentos necessários são
trabalhados para o exercício das atividades profissionais.

Neste sentido, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, instituição responsável pela maior parcela da Educação Profissional no
Estado de São Paulo, considerando as tendências atuais do mercado de trabalho tem por objetivo proporcionar aos estudantes conhecimentos e
práticas que os levem a apropriarem-se de tecnologias em uma condição de excelência, articulando conceitos e metodologias, estratégias e avanços
técnico-mercadológicos adicionados a novos recursos humanos, a fim de corresponder, de maneira eficiente, a critérios, normas e sistemas
específicos presentes neste segmento.

Técnico em Recursos Humanos

O Técnico em Recursos Humanos é o profissional que executa rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e
Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais.
Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica
questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de
trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e
desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo de forma ética. Realiza ações empreendedoras e em
processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional.

Os horários de aulas dos Cursos Técnicos em Administração, Informática para Internet e Segurança do Trabalho:

 Horários de Aulas - Período Noturno e Intervalo 
 

1º Bloco 19h às 20h50min
Intervalo 20h50min às 21h05min
2º Bloco 21h05min às 23h

 
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E MENÇÕES

 De acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013, no seu Artigo 66 define os objetivos da avaliação:

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos:

I - diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos alunos;

II - orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem;

III - subsidiar a reorganização do trabalho docente;

IV - subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de alunos.

E no Artigo 67, inclui a frequência como um dos itens a serem observados para a aprovação do aluno:

A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes
estabelecidas pela legislação.

Durante as reuniões de planejamento os professores da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral são orientados a aplicar instrumentos diversificados
para avaliar o conhecimento, como avaliações escritas, dissertativas e/ou objetivas, seminários, trabalhos em grupo, relatórios de aulas práticas, entre
outros.
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Os alunos também são avaliados com relação às habilidades adquiridas, sendo os critérios: solucionar problemas, comunicação, selecionar,
dimensionar dados e/ou materiais, interpretar e/ou ler, executar cálculos, especificar materiais, trabalhar em equipe e outros de acordo com as
especificidades de cada componente curricular.

Também são avaliados postura e comportamento dos alunos, sendo os principais critérios: responsabilidade, participação, atendimento às normas e
organização. A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular deve ser sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos
diversificados, elaborados pelo professor e acompanhamento do Coordenador de Curso.

Os instrumentos de avaliação devem priorizar a observação de aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre
os quantitativos. As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, elaboradas pelo professor, serão expressas em menções
correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:

 
Menção Conceito Definição Operacional

MB Muito Bom O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.

B Bom O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.

R Regular O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.

I Insatisfatório O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.

 

 O aluno é avaliado de forma contínua em sala de aula, favorecendo desta forma que o docente tenha a percepção de como esse aluno evolui no
cenário da sala de aula. Feita a avaliação e com vistas aos resultados e docente proporciona opções de recuperação de forma contínua.

A unidade escolar atende alunos com dificuldades na aprendizagem e utiliza-se de estratégias que atendam a especificidade do aluno, garantindo-lhe
o direito a uma educação de qualidade, para que possam desenvolver as competências e habilidades previstas nos componentes curriculares.

Recuperação:

Os estudos de recuperação constituir-se-ão de atividades, com recursos e metodologias diferenciados, reorientação da aprendizagem, diagnóstico e
atendimento individualizado. Ela deve ocorrer durante o período letivo de forma contínua. Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de
recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo.

Promoção e Retenção:

Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento suficiente nos componentes curriculares e frequência mínima
de 75%, após decisão do Conselho de Classe.

O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação e cada
componente curricular. O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do
Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do
currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos.

A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo regular. O aluno
poderá acumular até três componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial, ainda que de séries ou módulos.

Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I em
mais de três componentes curriculares; ou em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe a
prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de séries (s)
ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de progressão parcial.

Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares.
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Progressão Parcial:

O aluno em regime de Progressão Parcial (PP) receberá um plano de atividades, elaborado pelo professor que ministrou o componente curricular, no
qual são descritos os tipos de atividades que ele deverá realizar, com o objetivo de oferecer uma nova oportunidade de aprendizagem.

Devem ser aplicados instrumentos, recursos e metodologias diferentes dos utilizados durante o período letivo e o processo de recuperação contínua.
As Progressões Parciais são atribuídas aos professores pelos Coordenadores de Curso. Os Planos de Atividade de Progressão Parcial são entregues
na Secretaria Acadêmica pelo professor, com todo o material de apoio necessário para que o aluno desenvolva as atividades. O aluno retira o Plano
de Atividade na Secretaria Acadêmica, que mantém um controle da retirada. As atividades são entregues aos professores responsáveis pelos alunos e
ao final do período da PP, o professor retira o Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial (doc 31 – Sistema Etec), preenche, assina e
entrega na Secretaria Acadêmica. O Coordenador Responsável pelo Apoio e Orientação Educacional acompanha todo o processo de Progressão

Parcial, auxiliando o aluno em suas dificuldades. 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

Conforme a Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico -Nº 354, de 25-2-2015, o Coordenador do Ensino Médio Técnico revogou
todas as disposições anteriores, expedindo a presente portaria:

Artigo 1º - Fica instituído o Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Ensino Técnico e Manual para a Elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Artigo 2º - Os documentos referidos no artigo anterior deverão ser utilizados na Rede de Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, a partir do ano letivo de 2015.

Segundo o Manual do centro Paula Souza de 2015, todos os cursos Técnicos Modulares e Técnicos Integrados ao Médio contemplam os
componentes relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso como uma atividade que permite ao aluno articular os componentes curriculares, a
partir das experiências vivenciadas nos estudos teóricos e práticos, tanto na escola técnica quanto em suas experiências cotidianas e nas
organizações.

O TCC é composto por dois componentes: PTCC – Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso e o DTCC – Desenvolvimento de Trabalho de
Conclusão de Curso que tem como finalidade sistematizar as competências previstas no perfil de conclusão do curso técnico ou integrado. Em todas
as habilitações obrigatoriamente o TCC será composto de uma apresentação escrita e deverá prezar pela organização, clareza e domínio na
abordagem do tema, com referencial teórico adequado e, considerando a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação
Profissional.

Avaliação do TCC

A apresentação do trabalho escrito é obrigatória respeitando as normas elencadas no Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza – 2015. No entanto a apresentação oral não é obrigatória ficando a equipe escolar decidir pela
submissão ou não dos trabalhos à Banca de Validação.

Caso a equipe escolar opte pela realização da Banca de Validação, esta terá como composição básica o Professor Responsável pelo Componente
Curricular Desenvolvimento do TCC, como seu presidente, e mais dois professores da U.E.

 

Critérios de Desempenho

Quem avalia

Participação Professor Responsável
Padronização de acordo com as normativas regentes da instituição e ABNT
Cumprimento de prazos
Sequência lógica

Senso critico

Organização
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Desempenho e habilidade técnica.
Trabalho em equipe e organização

Atualmente a unidade não conta com um sistema padrão para as apresentações, que acontecem através de apresentação formal, banners e

apresentação do material escrito.

Atividade festiva de FORMATURA

O projeto formatura visa à concretização de um objetivo concluído com sucesso, ou seja, a conclusão de cursos com êxito para o ensino médio e

para os cursos técnicos da unidade. A ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral proporciona aos concluintes a solenidade de colação de grau.

MERENDA ESCOLAR

A ETEC de Guariba oferece merenda aos alunos do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em parceria com a Prefeitura

Municipal da cidade de Guariba, pois a mesma disponibilizou as merendeiras e os alimentos à unidade, a qual é de excelente qualidade. E as

refeições são muito bem-feitas, e realizadas atualmente no pátio da escola.

 EVENTOS e PROJETOS 2018

 Gincana de Integração – 2018

Consiste na realização de gincanas de ação social que além de integrarem os alunos de séries diferenciadas promove a arrecadação de alimentos,
roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal que posteriormente são doados a instituições beneficentes locais.

 Este projeto também promove a formação de novos relacionamentos dos ingressantes com os alunos mais velhos contribuindo no crescimento do
processo de formação do cidadão dentro do espaço escolar.

 

Grêmio Estudantil

O grêmio estudantil é uma organização de estudantes. É um importante espaço para que os jovens exercitem a participação, discutam os projetos que
desejam realizar nas escolas, aprendam a negociar com os diretores e professores para tornar possíveis estes projetos, debatam os problemas e
soluções para situações vividas na escola. A associação de alunos é parte integrante dos grupos da escola e pode contribuir para tornar o ambiente
mais enriquecedor e interessante. Sua coinstituição começa em fevereiro, estendo-se até o final de março. 

CIPAE

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Educacionais – CIPAE exerce um importante papel na escola (instituição) no âmbito da segurança e

saúde do trabalho, pois busca tornar o ambiente de trabalho e de estudo o mais seguro e saudável possível por meio de instruções, campanhas e

divulgações (palestras de diversos temas) a todos os setores da unidade a respeito de normatizações que asseguram física e psiquicamente a saúde e
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segurança de todos que ocupem o espaço escolar. Resultando à unidade uma maior produtividade, a diminuição dos custos, a motivação dos

funcionários e dos alunos e a redução do índice de acidentes e doenças ocupacionais.

Portanto, a CIPAE é de fundamental importância para o êxito da nossa unidade em relação às instruções, procedimentos e aprendizagem
sobre segurança e meio ambiente institucional. 

Biblioteca Ativa (Vários subprojetos estão inseridos nos projetos 2018)

O projeto Biblioteca Ativa da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral tem por finalidade estimular o uso da biblioteca por toda comunidade escolar
enfatizando assim, à prática da leitura, da pesquisa, da realização de grupos de estudo, de exposições de trabalhos, de atividades interdisciplinares e
de ações culturais durante o ano. Busca-se, portanto, através das ações citadas envolverem os alunos, os professores, os funcionários e os pais no
desenvolvimento de projetos que tornem a escola um ambiente atrativo e que estimule a construção do saber.

 
 Semana Paulo Freire 2018

 A Semana Paulo Freire, é dedicada para elaboração de atividades voltadas para a Educação. A partir de um tema decidido pelos docentes e
explanado aos alunos, os mesmos têm de buscar informações sobre o tema escolhido, dentro de cada disciplina, trabalhando assim a
interdisciplinaridade, para então expor ou apresentar à unidade escolar.

Visitas Técnicas

Visa proporcionar de forma organizada e criteriosa visitas à Empresas, Feiras, Museus, entre outras atividades, que possam proporcionar aos alunos
da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral conhecimentos que transcendam o âmbito escolar,  que possam proporcionar conhecimentos práticos
quando realizados à empresas, ou cultura dos mais variados modos àqueles que visitarem outros tipos de eventos. Cada viagem deverá seguir
padrões, desde o fechamento de datas com os determinados locais, quanto às cotações das mesmas. Sendo assim, os alunos menores  de idade
deverão estar munidos de autorização específicas assinadas pelos pais. Todos custo da viagem ficará por conta dos alunos, ou, de patrocínio quando
houver. 

 Sarau Literário 2018

O presente projeto tem como objetivo principal aproximar os alunos, através dos diferentes estilos artísticos, como a música, a poesia e o teatro, da
linguagem poética, incentivando-os a conhecer a cultura musical do nosso país, e a   despertar o prazer da leitura em seus diferentes gêneros
literários. Criar uma atmosfera cultural na comunidade escolar e aproximar alunos de diferentes cursos e módulos para que possam, de forma
integrada, desenvolver trabalhos artísticos das instâncias musicais, teatrais, e estendendo às criações de grupos de estudos e criação de poesias. 

 Festa Junina 2018 -  Projeto de integração com a comunidade

Trata-se da realização da festa junina da ETEC “Bento Carlos botelho do Amaral”, como forma de integração dos alunos do ETIM (período diurno),

Técnicos (Período noturno) e toda a comunidade, contando com músicas, danças, comida e bebidas típicas. 

Campanha do Agasalho 2018
 
O Voluntariado nos ensina a respeitar as diferenças, enxergar o nosso próximo, reconhecer suas necessidades, ver o mundo como um todo e não
isoladamente. Permite discussões sobre valores como Ética e Cidadania. Tendo em vista que a responsabilidade social é dever de todos e que o
trabalho voluntário é o caminho para prática da Cidadania, o presente projeto pretende ter uma compreensão mais aprofundada do Trabalho
Voluntário (Lei Federal nº 9608/98 e 10748/10, Lei Estadual nº 10335/99) conteúdo da disciplina de Ética e Cidadania Organizacional aliando teoria
à prática através da ação voluntária “Campanha do Agasalho” na comunidade local, enriquecer o processo ensino/aprendizagem do educando,
ensiná-lo e conscientizá-lo da importância de exercer o seu papel na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. O projeto será desenvolvido de
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forma interdisciplinar e multidisciplinar pelos alunos do 1º Módulo do Curso de Administração, 1ª série ETIM Informática e 1ª Série ETIM
Administração da  Etec Bento Carlos Botelho do Amaral, situada no município de Guariba-SP,  os quais arrecadarão agasalhos, cobertores, meias,
calças, toucas, etc.  na comunidade escolar e entregarão a Entidade escolhida por eles. A campanha será divulgada na mídia local, redes sociais, site
da escola, cartazes,  sala de aula e outros canais disponíveis.

 
Palestra de integração de Calouros

O presente projeto busca através de palestras com profissionais das áreas Administração, Logística, Recursos Humanos, Açúcar e Álcool, Segurança
do Trabalho e Informática, bem como alunos e ex-alunos dos referidos cursos, trazer mais conhecimento sobre as áreas, sobre os cursos e
principalmente esclarecer as principais dúvidas dos calouros.

Semana Integrada - Feira de Profissões – alunos egressos e profissionais liberais.

 Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos alunos, professores, e comunidade escolar no desenvolvimento de ações sociais e
educacionais na primeira semana do segundo semestre de 2018. Segue abaixo o esboço.

 Tem como objetivo divulgar para os alunos da ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, formas de conhecimento e vivências desenvolvidos no
âmbito escolar. Propiciar o aperfeiçoamento e a troca de conhecimentos, entre professores, alunos e a comunidade escolar, através de
apresentações de Faculdades da região. A Unidade Escolar também estará proporcionando nesta semana uma ação social em prol das entidades
assistenciais da cidade.

 Semana da Pátria

As datas comemorativas, muitas vezes vão ficando esquecidas e perdendo seu verdadeiro significado, onde se prioriza o feriado e não a importância
da data. Assim a semana da Pátria realizada em Setembro nos faz lembrar momentos históricos extremamente importantes para nosso país, neste
sentido, ela deve ser resgatada para que alunos e professores se sintam pertencentes ao país, e, sobretudo na sua história. 

World Café

O World Café é uma metodologia de conversa em grupo desenvolvida por Juanita Brown e David Isaacs, em 1995, na Califórnia com objetivo de
estimular a criatividade e explorar temas relevantes para os grupos proporcionar espaço para fomentar a inteligência coletiva de forma informal e
descontraída. (SCRAMIN, 2017). Como forma de sair da rotina da sala de aula e propor um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e
descontraído, desafiar e estimular a participação dos alunos dos Cursos Técnicos a conectar perspectivas diferenciadas através do debate e interação
das diversas áreas do conhecimento com profissionais atuantes das respectivas áreas de formação, o presente projeto tem por Desenvolver nos
alunos uma aprendizagem significativa e de forma colaborativa sobre as temáticas que norteiam o dia-a-dia da área profissional. 

 Feira Tecnológica 2018

Com a aproximação do final da vida escolar do aluno, uma série de incertezas e medos começam a preencher a rotina dos discentes, dentre os que
mais preocupam o adolescente, está o futuro profissional. Sendo que a escolha da futura profissão é uma das marcas da passagem da vida infantil
para a adulta. E com as intensas e rápidas modificações do mundo atual, a profissões tem se tornado cada vez mais dinâmicas e diversificadas,
dificultando o processo de escolha dos alunos.

Com a aproximação do final da vida escolar do aluno, uma série de incertezas e medos começam a preencher a rotina dos discentes, dentre os que
mais preocupam o adolescente, está o futuro profissional. Sendo que a escolha da futura profissão é uma das marcas da passagem da vida infantil
para a adulta. E com as intensas e rápidas modificações do mundo atual, a profissões tem se tornado cada vez mais dinâmicas e diversificadas,
dificultando o processo de escolha dos alunos.
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Assim a realização de orientações profissionais, podem ser uma opção muito interessante no auxilio dessas escolhas pelo jovem, e a realização do

projeto de uma Semana de profissões tem por objetivo apresentar algumas acerca das opções disponíveis aos alunos.A realização do projeto terá

início com a escolha dos temas a serem debatidos por parte dos discentes, serão então realizadas reuniões mensais para o acompanhamento do andar
da organização, ao final do mês de junho então será realizada a Feira de Profissões, ela terá duração de uma semana, e contará com três momentos,
no primeiro serão realizadas palestras sobre a escolha profissional, a vida universitária e os principais vestibulares. Nos segundo e terceiro
momentos, serão realizadas mesas redondas sobre as profissões escolhidas pelos alunos, com profissionais que de preferência sejam ex-alunos da
instituição, e a avaliação será feita por meio de questionário respondido pelos participantes. Espera-se que ao final do projeto os alunos tenham
sanado parte de suas dúvidas em relação a escolha da futura profissão, auxiliando em suas tomadas de decisão, além de respeitar as virtudes dos
diferentes profissionais. 

Garota e Garoto ETEC 2018

O presente projeto busca através de uma competição de beleza, carisma e elegância entre alunas e alunos, integrar todo o corpo docente, discente e
comunidade.

 Inclusão Digital

A ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral além de formar técnicos capacitados, para enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais exigente,

orienta e qualifica aprendizes e profissionais que pretendem voltar ao mercado de trabalho, dando suporte e conhecimentos para formar cidadãos,

críticos, criativos e realizadores capazes de contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa e consciente de seu papel dentro do nosso

País.

O projeto de inclusão digital, tem como objetivo promover a inclusão de pessoas excluídas digitalmente, utilizando os cursos Técnico em

Informática e Técnico em Informática para internet onde serão aplicados como instrumentos às tecnologias da informação, fornecendo toda

infraestrutura necessária para realização do curso básico em informática.

 Culinária Ativa – Espanhol e Inglês

Aliar a teoria com a prática, através de atividades que sejam lúdicas. Conhecer alimentos típicos da cultura Espanhola e Americana, de modo que os

alunos reforcem o vocabulário já visto, com receitas hispânicas e americanas. Em grupos, os alunos devem escolher uma comida, previamente já

estudada com o professor em sala de aula, típica de cada país, em seguida prepará-la em casa, para então apresentar a receita à sala. Os alunos

poderão degustar, além de estimular o contato intercultural, possibilitando a capacitação para a comunicação.

Agência Inova Paula Souza
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Estimular e fortalecer as parcerias do Centro Paula Souza com empresas, órgãos de governo e demais organizações da sociedade, criando e

mobilizando, com o Conhecimento & Inovação, oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa contribuam para o desenvolvimento

social e econômico do Estado de São Paulo e do País.     

Jogos Empresariais

O Jogo Empresarial é uma atividade que simula a realidade voltada para o mundo dos negócios. Pressupõe um desafio, tendo regras claras e
objetivos a serem cumpridos, onde os participantes podem ou não competir. O jogo reflete muito do comportamento real do indivíduo, mesmo que
seja a simulação de uma situação problema.

Os jogos de negócio são, em essência, jogos educacionais com características de simuladores de situações empresariais simplificadas para promover
a aprendizagem através da experiência.

Reciclagem de Garrafas PET e Latas de Alumínio

O projeto tem foco do desenvolvimento da comunidade escolar em da escola gerando fonte de observação e pesquisa exigindo uma reflexão diária
por parte dos educadores e educandos envolvidos.  O trabalho interdisciplinar com Artes, Sociologia, Geografia e Biologia e teve utilidade para
trabalhar  transformação da sociedade local, meio ambiente e mudança de paradigma,  ocasionando produções de texto, fotografias,  e mudança de
habito  com lixo aqui especificado produzidos.

A educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem desenvolvidos pelos adolescentes/juvenis, explorar sua relação com a natureza e

os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico. São aí que o projeto é inserido eles e aproximam os estudantes para a realidade,

fazendo com que os adolescentes/juvenis criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos. O Projeto Reciclagem serve como objeto de

aplicação prática dos 5 Rs e a vivência do educando. Os alunos servem de multiplicadores, porque levam o que aprendem na escola para casa e,

deste modo, o desenvolvimento comportamental não se restringe à escola. 

O resultado do projeto escolar conscientização com os alunos sobre a importância de, repensar, recusar, reutilizar, reciclar e reduzir o desperdício de
recicláveis. Amplificando a necessidade de uma mudança de postura que é preciso implantar na sociedade com relação à cultura com o lixo.

Parcerias com entidades do setor sucroalcooleiro

 Firmar parceria com a SOCICANA – Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – sediada na cidade de Guariba e simultaneamente com as
Usinas de Cana de Açúcar da região, falar com pessoas chaves, ressaltando que nossa Unidade Escolar oferece o Curso Técnico em Açúcar e
Álcool, e por termos 3 (três) turmas em andamento no momento, ou seja, 1º Módulo, 2º Módulo e 3º Módulo, e que em breve colocaremos mão de
obra especializada de qualidade no mercado, é primordial que seja firmado o mais breve possível Todos esses procedimentos já estão em avançado
estágio de negociação, alguns já contatados e com parceria positiva e outros com agendamentos de visitas programadas para início de Abril/2018
com boas perspectivas.
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PROJETOS DE COORDENAÇÃO

Técnico em Açúcar e Álcool

O presente projeto justifica-se na realização de ações destinadas ao planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das atividades técnicas e
pedagógicas do curso Técnico em açúcar e álcool vinculados ao Projeto Político Pedagógico da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral”, além da otimização dos
recursos disponíveis para o desenvolvimento do curso.

 Buscar-se-á Metodologias de avaliação diferenciadas: Fundamentos, práticas, impactos e mudanças:Avaliação do Processo Ensino
Aprendizagem;Sistematização dos Processos de Registro de Observação Direta e Avaliações Prática;Avaliação de Aprendizagem: Registros e
ProcessosAvaliação Diagnóstica no desenvolvimento de competências

Técnico em Informática e Informática para Internet

 Projeto de Coordenação de Informática

Integrados às diferentes formas de educação, à ciência, ao trabalho, à tecnologia que visa o desenvolvimento do cidadão e suas aptidões para a vida
profissional.

Implementar visitas técnicas e aumentar a interdisciplinaridade dos cursos técnicos em Informática.

 Técnico em Administração,  Logística e Recursos humanos

O presente projeto tem por objetivo geral combater os fatores que levam a evasão escolar e como objetivos específicos: Elevar a autoestima dos
discentes; valorizá-los como sujeitos da aprendizagem por meio de metodologias ativas, práticas e projetos interdisciplinares e multidisciplinares;
conscientização dos docentes da importância da transposição didática por meio de situações problemas e projetos interdisciplinares;  manter o aluno
na escola e reduzir em 50% sobre os subsídios de ano de 2017.

 
Técnico em Segurança do Trabalho
 
O presente trabalho justifica-se pelo número de evasão (05 alunos evadidos – representando 12,5% do total de 40 alunos) ocorrida no 2° semestre de
2017 no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, especificamente no 1° módulo o qual em contato com os alunos, detectou-se que a principal
causa do mesmo é em função de trabalhos em turnos e que impactam com o horário escolar,  funcionários (as) de indústrias, comércio e  usinas da
região, necessidades de rendimentos extras familiar, optando-se por trabalhar em horários que chocam com período escolar e em alguns casos, as
dificuldades de transportes até a unidade escolar e acompanhamento das disciplinas em função da grande defasagem oriunda do ensino básico.    

ETIM – Informática e Administração

Pretende‐se neste projeto abordar aspectos voltados para o desenvolvimento dos discentes que norteiam o Projeto de Coordenação de curso, além de
apresentar a forma como o mesmo vem sendo desenvolvidos dentro das Habilidades e competências esperadas de cada Componente curricular.
Promover acompanhamento direto e focado nos docentes nas relações de Estratégias de Aprendizagem ETIM – Administração e ETIM –
Informática.

 Orientação Educacional     

O presente projeto é uma breve apresentação das ações que serão realizadas como coordenador de Projeto de Orientação e Apoio Educacional,
alinhadas ao Plano Plurianual de Gestão 2018. Ao decorrer dos tópicos serão apresentadas as justificativas - que utilizará tabelas para apontar os
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principais problemas de evasão da unidade, facilitando as ações que deverão ser tomadas para combatê-las, linha essa que será o principal motivo de
trabalho em 2018. Em seguida, será mostrado o Objetivo do trabalho que será reduzir em 50% os índices de evasão. Na sequência, verá-se as metas
para se atingir o objetivo esperado, e por fim, o cronograma das atividades fragmentado em ações, como o passo a passo para se atingir o sucesso
esperado. 

Objetivo Geral

Reduzir o número de perda em 50% no 3° módulo de técnico em Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de técnico em Açúcar e Álcool de
24,32 para 12,16%, o 2° módulo de técnico em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%. 

 

 Coordenação Pedagógica

Redução da Evasão a partir do acompanhamento sistêmico e capacitação de docentes. O presente projeto visa a redução da evasão através de
capacitações pontuais a docentes e o acompanhamento sistêmico das frequências e conteúdo das aulas dadas, bem como questionários a serem
aplicados periodicamente a docentes e alunos, a fim de identificar e solucionar possíveis problemas que estejam causando evasão.

 

ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Todos os projetos presentes no PPP e no PPG serão acompanhados através dos seguintes documentos:

*Atas das reuniões realizadas

*Relatório final com todas as informações sobre a realização dos projetos, bem como materiais utilizados (quanto se aplicar) e fotografias.

Práticas contra a evasão
*Reuniões quinzenais para avaliação e análise das frequências dos alunos e discussão dos principais problemas apresentados no período;

*Contato semanal com os alunos com baixa frequência e periodicamente com os alunos com baixo rendimento;

*Questionários com docentes e discentes a fim de compreender as demandas da unidade e elaborar planos de ação para atende-las

*Eventos de integração para que os alunos se sintam integrados ao ambiente escolar e aos colegas.

Novas ações:

*Projeto de  aluno monitor e Psicólogos na escola (parceria com as Faculdades ITES);

* Projeto de Monitoria de alunos. 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ETEC BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL

DECRETO Nº. 57594/11 | Decreto nº 57.594, PUBLICADO no DOE em 09 de dezembro de 2011 seção I pag. 4 de São
Paulo.

Cria a Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, no Município de Guariba/SP.

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a aprovação pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS em 17 de novembro de 2011, Decreta:

Artigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, no Município de Guariba,
como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10494906/art-1-do-decreto-57594-11-sao-paulo
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Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das dotações consignadas no
orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS, suplementadas se necessário, nos
termos da legislação em vigor.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 8 de dezembro de 2011. 

 

Segue abaixo, legislações vigentes dos cursos oferecidos pela instituição: 

 

CURSOS:
 

Ensino médio

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Parecer CEE nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág.13

Habilitação Profissional de Técnico em Administração

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº. 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Seção I, página 52-53.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática e Informática para internet

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº. 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Seção I, página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria Cetec – 756, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.

Habilitação Profissional de Técnico em logística

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52.

Habilitação Profissional Recursos Humanos

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no DOE de 11-9-2015 –
Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Açúcar e álcool

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº749, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Seção I, página 53-54.

Habilitação Profissional De Técnico Em Administração Integrado Ao Ensino Médio

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº735, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Seção I, página 53.

Habilitação Profissional De Técnico Em Informática Integrado Ao Ensino Médio

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº739, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
Seção I, página 53.

 
 

HISTÓRICO DA ESCOLA

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10494905/art-2-do-decreto-57594-11-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10494904/art-3-do-decreto-57594-11-sao-paulo


27/02/2019 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 17/145

A ETEC de Guariba deu início a suas atividades em 22 de julho de 2010 foram inauguradas as Classes   descentralizada,
da ETEC "Dr. Adail Nunes da Silva" (Taquaritinga – SP) com a presença do prefeito Dr. Hermínio de Laurentiz Neto,
Secretário do trabalho e Relações Públicas, vereadores, visitantes, comunidade e futuros alunos da Instituição, através de
convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Centro Paula Souza, o prédio ocupado pela ETEC foi cedido pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e adaptado pela prefeitura de Guariba. 

Em 08 de dezembro de 2011, por meio do Decreto Estadual nº. 57594/11, PUBLICADO no DOE em 09 de dezembro de
2011 seção I pag. 4 de São Paulo, oficializa-se como ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral”.

Em março de 2014 com presença do Deputado Estadual Barros Munhoz, a Superintendente do Centro Paula Souza
Laura Laganá, Prefeito Municipal Dr. Hermínio de Laurentiz Neto, e também outros deputados, secretário de Governo
Municipal, Diretores de Etec vizinhas e toda a comunidade da ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, deu-se a
inauguração com o descerramento nas placas comemorativas.
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No entanto, já deixando marcas significativas para a cidade e para a região. Localizada numa região sucro alcooleira
começa suas atividades voltadas para a formação técnica profissionalizante oferecendo os cursos: Técnico de Nível
Médio em Administração e Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, turmas essas iniciadas com 40 alunos
por curso.

 Em julho de 2011 iniciou o curso Técnico de Nível Médio em Informática

 Em janeiro de 2012, a escola contou com a primeira turma de Ensino Médio Regular.

Em janeiro de 2015 a Instituição passa a oferecer à comunidade o curso Técnico em Nível Médio em Informática para
Internet, e duas turmas do curso ETIM (Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio)

No segundo semestre de 2015 (julho) passa a ofertar o curso Técnico de Nível Médio em Logística.

Em janeiro de 2016 após o término da construção do novo bloco com salas de aulas e laboratório de Açúcar e Álcool,
tem início o tão esperado curso Técnico de Nível Médio em Açúcar e Álcool,  e uma turma de ETIM (Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio.

A Direção da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral” tem à sua frente o Sr. José Roberto Davóglio que iniciou como
coordenador de implantação em 2010, no ano de 2011 foi designado como Diretor Pró Tempore. E em 2015 foi eleito
Diretor para o exercício 2015-2019.

 

Vale ressaltar que nossa região necessita de profissionais na área de Açúcar e Álcool, bem como de todos os cursos
oferecidos de forma gratuita e com a excelência do Centro Paula Souza. A ETEC "Bento Carlos Botelho do Amaral",
além de formar técnicos capacitados, para enfrentar o mercado de trabalho, cada vez mais exigente, orientar e qualificar
aprendizes e profissionais que pretendem voltar ao mercado de trabalho, dar suporte e conhecimentos para que nossos
alunos almejem entrar em qualquer universidade do país, tem como meta, ainda, formar cidadãos críticos, criativos,
realizadores e capazes de contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa e consciente de seu papel dentro
do nosso País.

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Médio

Descrição:

Ensino Médio
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Administração
Módulo I Qualificação Técnica De Nível Médio De Auxiliar

Administrativo

Módulo I + II Qualificação Técnica De Nível Médio De Assistente
Administrativo

Módulo I + II + III Habilitação Profissional De Técnico Em Administração

De 2017 em diante, já  não há  nenhuma sala de E.M.
Habilitações associadas:

Ensino Médio

Modalidade: Técnico

Descrição:

 A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral oferece Ensino Técnico modular noturno. A partir do primeiro semestre de
2014, os cursos técnicos (concomitante ou subsequente ao médio) serão denominados: Habilitação Profissional de
Técnico em. (ex: Informática, Informática para Internet, Administração e Segurança do Trabalho), segundo a Instrução
nº001/2014 da CETEC,  que altera nomenclatura das habilitações profissionais. Segue abaixo, os cursos oferecidos no
primeiro semestre de 2015, na ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral - Guariba, com seus respectivos eixos
tecnológicos e qualificação profissional.  Informamos também, a legislação vigente:

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Curso Eixo Tecnológico Legislação Vigente

Administração Gestão e Negócios

Lei Federal nº9394/96 Decreto Federal
nº5154/2004, Plano de Curso aprovado pela
portaria Cetec nº 133, de 04-10- 2012,
publicada no DOE de 05/10/2012, seção I
página 38.

Informática Informação e Comunicação

Lei Federal nº9394/96 Decreto Federal
nº5154/2004, Plano de Curso aprovado pela
portaria Cetec nº 138, de 04-10- 2012,
publicada no DOE de 05/10/2012, seção I
página 38.

Informática para Internet Informação e Comunicação

Lei Federal nº9394/96 Decreto Federal
nº5154/2004, Plano de Curso aprovado pela
portaria Cetec nº 138, de 04-10- 2012,
publicada no DOE de 05/10/2012, seção I
página 38.

Segurança do Trabalho Segurança

Lei Federal nº9394/96 Decreto Federal
nº5154/2004, Plano de Curso aprovado pela
portaria Cetec nº 159, de 09-10- 2012,
publicada no DOE de 10/10/2012, seção I
página 47. 

Logística Gestão e Negócios

Lei Federal nº9394/96 Decreto Federal
nº5154/2004, Plano de Curso aprovado pela
portaria Cetec nº 177, de 26-09- 2013,
publicada no DOE de 27/09/2013, seção I
página 40.

Açúcar e Álcool Produção Industrial

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec
– 749, de 10-9-2015, publicada no Diário
Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo –
Seção I – páginas 53-54.

   
Novo Curso Eixo Tecnológico Legislação Vigente

Recursos Humanos Gestão e Negócios

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008;
Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado
pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no
Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I
– páginas 52-53.

   

 

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

 

 

  



27/02/2019 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 20/145

Logística

Módulo I Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Módulo I + II Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Módulo I + II + III Habilitação Profissional De TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Recursos Humanos

Módulo I
 Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Módulo I + II Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Módulo I + II + III Habilitação Profissional De TÉCNICO EM
RECURSOS HUMANOS

Informática para
Internet

Módulo I Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar De Informática Para Internet

Módulo I + II Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar Em Design De Websites

Módulo I + II + III Habilitação Profissional De Técnico Em Informática
Para Internet

Segurança do
Trabalho

Módulo I Sem Certificação Técnica

Módulo I + II Qualificação Técnica De Nível Médio De Auxiliar
Técnico Em Segurança Do Trabalho

Módulo I + II +
III

Habilitação Profissional Técnica De Nível Médio De
Técnico Em Segurança Do Trabalho

Açúcar e Álcool

Módulo I Sem Certificação Técnica

Módulo II Sem Certificação Técnica

Módulo III Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar Em Processos De Produção De Açúcar E Álcool

Módulo IV Habilitação Profissional De Técnico Em Açúcar e Álcool

 

 

 

Eixo Tecnológico:
Informação e
Comunicação

 Eixo Tecnológico:
Segurança

 

Eixo Tecnológico:
Produção Industrial

Habilitações associadas:

Administração

Logística

Informática

Açúcar e Álcool

Segurança do Trabalho

Informática para Internet

Recursos Humanos

Modalidade: Integrado

Descrição:

Em 2011, foi oferecida a primeira turma de ensino médio na etec Bento Carlos Botelho do Amaral, até então não era
integrado. O primeiro ano em que foi oferecido ETIM em Administração, inclusive oferecendo duas salas de 40 alunos
cada -  foi em 2015. Em 2016, continuou oeferecendo 80 vagas, porém, 40 em administração e 40 em Informática, visto
que o EM é muito procurado em nossa Unidade de Ensino, pois demanda do vestibulinho primeiro semestre 2016 para o
integrado com administração foi de 2,95, e o integrado com informática obteve 2,28 candidatos por vaga. 

Segue abaixo, o curso integrado ao ensino médio oferecido no primeiro ano de 2015, com seus respectivos eixos
tecnológicos e qualificação profissional.

 Informamos também, legislação vigente:
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Curso Legislação Vigente
Administração
Integrado ao ensino
médio

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-
2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-
2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015,
publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página
53.

 

 EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS

Curso Módulo Qualificação

Administração
Integrado Ao Ensino
Médio

1ª Série Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar Administrativo

2ª Série Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Assistente Administrativo

3ª Série Habilitação Profissional De Técnico Em
Administração

 A partir de 2016, começamos a oferecer o ETIM em informátuca. 

Curso Legislação Vigente

Informática Integrado
ao ensino médio

Lei Federal n. º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n. º 11741/2008; Resolução
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-
2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-
2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 739, de 10-9-2015,
publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página
53.

 EIXO: Informação e Comunicação

Curso Módulo Qualificação

Informática Integrado
Ao Ensino Médio

1ª Série Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar De Informática

2ª Série Qualificação Profissional Técnica De Nível Médio De
Auxiliar Em Programação De Computadores

3ª Série Habilitação Profissional De Técnico Em Informática

Habilitações associadas:

Administração (Etim)

Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Açúcar e Álcool 1º Módulo Noite 40 01

Açúcar e Álcool 3º Módulo Noite 36 01

Açúcar e Álcool 4º Módulo Noite 28 01

Administração 1º Módulo Noite 40 01

Administração 3º Módulo Noite 37 01

Administração (Etim) 1ª Série Manhã 40 01

Administração (Etim) 2ª Série Manhã 40 1

Administração (Etim) 3ª Série Manhã 38 01

Informática (Etim) 1ª Série Manhã 40 01

Informática (Etim) 2ª Série Manhã 40 01

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 37 1

Informática para Internet 3º Módulo Noite 24 01

Recursos Humanos 1º Módulo Noite 39 1

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 1

Soma total 14 519
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AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2018

Na perspectiva e incentivação de uma nova forma de administração escolar, voltada para uma visão qualitativa, se faz
necessária uma gestão democrática e participativa norteada por um planejamento estratégico, tendo como espinha dorsal
o planejamento escolar, os funcionários da instituição, cada qual em seu setor contribuindo para o complemento da
aprendizagem significativa e a proposta pedagógica com elaboração de projetos setoriais pedagógicos na busca de
parcerias com a sociedade, fazendo com que a Unidade cumpra o seu papel social como instituição de ensino.

Atualmente, o setor de Recursos Humanos da escola é composto por 26 professores, sendo 11 no Ensino Médio e 15 no
Ensino Técnico, 1 Auxiliar de Docente da área de Informática, 4 funcionários administrativos, sendo 1 Diretor de
Serviço Administrativo, 1 Diretor de Serviço Acadêmico, 1 Assistente Técnico Administrativo e 1 Assistente
Administrativo, embora tenhamos mais 3 vagas de Agente Técnico e Administrativo e 1 vaga de Agente Técnico e
Administrativo - Almoxarife, não existe Concurso do CEETEPS para suprir as vagas. Os Horários de Trabalho dos
funcionários são distribuídos nos 3 períodos de funcionamento para atender às necessidades da escola. Todos os
membros da equipe gestora, incluindo Diretor, Orientador Educacional, Coodenador Pedagógico e Coordenadores de
Área, organizam o seu horário de forma a estar presente nos três períodos de funcionamento.

Nome: Adilson Ramiro Petrucelli

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviços Administrativos - Os Serviços Administrativos compreendem a execução das atividades de
administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais, compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio,
segurança, zeladoria, manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes no âmbito da Etec.

 A Diretoria de Serviços Administrativos é responsável pela organização, execução e intermediação das atividades,
direta ou indiretamente, dos setores de Pessoal, Atividades-Auxiliares, Materiais e Patrimônio, visando assim, o
pronto atendimento da demanda da unidade escolar.

  
 

Nome: Adriana Navarro Esquinca

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Administrativo I ATA- 
 Competem aos Serviços de Relações Institucionais, assistir ao diretor, além das atribuições previstas em

regulamentos próprios do CEETEPS:
 I. propor estudos e participar da elaboração de normas e procedimentos internos da Etec, como Normas de

Convivência, Estatutos, Informativos e outros;
 II. manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e privadas visando a integrar a Etec ao contexto

socioeconômico da região;
 III. promover as relações escola-empresa;

 IV. analisar o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou atualização dos
existentes;

 V. buscar parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as políticas e diretrizes
estabelecidas pela Administração Central;

 VI. promover e divulgar a Etec e suas atividades;
 VII. planejar, organizar e controlar os programas de Estágio, bem como acompanhar as atividades dos Professores

Responsáveis por Estágio em conjunto com a Coordenação de Curso.
  

 

Nome: Adriano Ribeiro Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Ana Maria Almeida

Cargo/Função: Docente
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Atividades:

Nome: Andréa Helena Rabalho

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviço Acadêmico- É o setor que realiza a escrituração escolar, expedição de serviços de controle e
registro acadêmico, que recebe, processa e distribui as informações e dados sobre a vida acadêmica dos alunos,
desde o momento de seu ingresso a um dos cursos da instituição, até a colação de grau e expedição e registro do
diploma. Tem ainda como função receber, expedir e controlar dados mensais e semestralmente, sobre o
desempenho, avaliação e freqüência dos alunos. Aprimorar seus recursos humanos e materiais, visando o
atendimento adequado e eficaz, diante dos desafios e exigências da comunidade.

Nome: Antonio Aparecido Aleixo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
 - Administração

 - Ministrando o seguinte componente curricular: ECO, PFO.
 

Nome: Antonio Ederaldo Campanhão

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Médio
 - Matemática

 

Nome: Ayngrid Sponhardi de Oliveira

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária de Pedagogia FUNDAP

Nome: Bianca Franciscatto Bernardes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Coordenadora de Curso (administração):

Nome: Daniel Henrique Davóglio

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Médio
 - Educação Física

 

Nome: Edvânia Ferreira do Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Médio
 - História

 - Filosofia
 - Sociologia

 

Nome: Flávio Antônio de Oliveira

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Assegurar o funcionamento de todos equipamentos, principalmente os computadores para o aprendizado dos
alunos.

Nome: Gislaine Biscola da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Gislaine Cristina da Conceição

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Humberto Gava Neto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
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- Administração
 - Ministrando os seguintes componentes curriculares: II, TO

  
Docente Ensino Médio Regular e ETIM

 - Ministrando os seguintes componentes curriculares: Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Literatura, Língua
Espanhola e Técnicas Organizacionais.

 

Nome: José Antonio Ascari

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
 -Segurança do Trabalho

 - Ministrando o seguinte componente curricular: FSST, HST, PCS, NAST.
 

Nome: José Carlos dos Reis Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
 - Informática

 - Ministrando o seguinte componente curricular: IMC, RCD, PCI, PCII, RDST
 

Nome: José Roberto Davóglio

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Escola Técnica efetivo. - Criar um clima propício ao desenvolvimento pessoal e profissional dos
servidores, gerando um clima de empatia que favoreça o desenvolvimento da equipe escolar, estabelecendo boas
relações com a escola, enfrentado os desafios com tranquilidade, paciência e persistência.

 Mantém a escola dentro das normas do sistema educacional, segue portarias e instruções, é exigente no
cumprimento de prazos. Lidera e administra equipes com eficácia, compondo uma equipe de talentos,
promovendo elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos educacionais, adaptando-se a mudanças e
situações ambíguas, sendo capaz de tomar decisões corretas mediante pressão.

 Atribuições:
 I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do

 ensino, na forma prevista pela legislação e neste Regimento;
 II - coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola;

 III - gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para
 atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos;

 IV - promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da
 execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;

 V - coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação das atividades
 da escola;

 VI - garantir:
 a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias

 letivos previstos;
 b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em

 progressão parcial;
 VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos,

 diretrizes e normas emanadas da administração superior;
 VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares,

 responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;
 IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e

 programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;
 X – administrar o patrimônio da escola, observadas as normas e diretrizes

 estabelecidas;
 XI - promover ações para a integração escola-família comunidade-empresa;

 XII - coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos
 órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus

 resultados;
 XIII - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do

 processo educacional;
 XIV – integrar as ações dos serviços prestados pela escola;

 XV - prestar informações à comunidade escolar;
 XVI – gerir a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas

 dependências da Etec;
 XVII - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

  

Nome: Juliana Pelegrini Roviero

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Kazutoyo Kanbara

Cargo/Função: Docente
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Atividades:

Nome: Lais de Oliveira Dias

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária Ensino Médio - FUNDAP

Nome: Luciana Aparecida Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente administração

Nome: Luiz Flávio José dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Marcelo Augusto dos Santos Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a
disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas auxiliando a
equipe de gestão em suas atividades rotineiras, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de
documentos entre outras atividades institucionais. Cabe aos servidores técnicos e administrativos a fiel
observância dos preceitos exigidos para manutenção da ordem, da dignidade e da disciplina

 na Etec.
 

Nome: Marcio Roberto de Carvalho

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Maria Aparecida Beltrame

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do Ensino Médio
 Ministra a Disciplina de Geografia

Nome: Patrick Allan dos Santos Faustino

Cargo/Função: Docente

Atividades:

Nome: Rogério Aparecido de Miguel

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
 - Informática

 - Ministrando o seguinte componente curricular: GSO I, LP, AP, SIG
 

Nome: Sinara Aparecida Lucas da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente informática

Nome: Tadeu Aparecido Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do Ensino Médio
 Ministra a disciplina de Física

Nome: Wallance Manoel da Cunha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente - Ensino Técnico
 - Administração

 - Ministrando o seguinte componente curricular: GE I, GM I, GE. 
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RECURSOS FÍSICOS

    A Etec "Bento Carlos Botelho do Amaral” está localizada na cidade de Guariba/SP em uma área de
4.994,00m2, sendo 3.821,40 m2 de área construída, distribuídas em 4 blocos.

                Recentemente a unidade escolar passou por um processo de ampliação de seu espaço físico, contemplando a
construção de três salas de aula e um laboratório de análise/controle de qualidade sucroalcooleira, que são destinados ao
curso Técnico de Açúcar e Álcool.

   Atualmente as principais deficiências em relação ao aspecto físico são: telhado do prédio de gestão com
infiltrações; ausência de um refeitório escolar; necessidade de um anfiteatro; almoxarifado que atenda as necessidades da
unidade,  e, por fim, carência de grades de segurança nas janelas dos laboratórios.

 

  

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 1 - Diretoria

Área: 27,08m2

Descrição: Direção

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 2

Área: 7,40m2

Descrição: Arquivo

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 3

Área: 11,65m2

Descrição: Copa

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 4 - Diretoria de Serviço

Área: 23,75 m2

Descrição: A Diretoria de Serviço Administrativa possui um área de 23,75 m2, abrigando três servidores:
Diretor de Serviços Administrativos, Assistente Técnico Administrativo I e Assistente
Administrativo. Na qual, o ambiente possui três mesas em L de escritório, três computadores,
quatro armários, duas impressoras e um ventilador de parede.

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 5

Área: 17,74m2

Descrição: Secretaria acadêmica

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 6

Área: 17,77m2

Descrição: Secretaria

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 7

Área: 37,90m2

Descrição: Sala dos Professores

Localização: Prédio I
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Identificação do Ambiente: Sala 8

Área: 15,90m2

Descrição: Sala de Coordenação

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 9

Área: 34,25m2

Descrição: Cozinha e Despensa

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 10 - Coordenação

Área: 60,06m2

Descrição: Sala destinada aos seguintes coordenadores: Pedagógico, Orientador Educacional e Coordenador
de Área.

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 11

Área: 47,09m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 12

Área: 47,09m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 13

Área: 47,09m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 14

Área: 47,09m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala ao lado da cozinha 9.1

Área: 13,47m2

Descrição: Apoio e depósito de serviço

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala

Área: 5,60m2

Descrição: Sanitário dos funcionários masculino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala

Área: 5,60m2

Descrição: Sanitários dos funcionários feminino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 7.2

Área: 2,20m2

Descrição: Sanitário dos Professores - feminino
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Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 7.2

Área: 2,20m2

Descrição: Sanitário dos Professores - masculino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Sala 7.3

Área: 2,60m2

Descrição: Sala do servidor

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Ao lado do Palco

Área: 31,80m2

Descrição: Zeladoria

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Ao lado do Palco

Área: 34,59m2

Descrição: Sanitário dos alunos - masculino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Ao lado da Cozinha

Área: 20,63m2

Descrição: Sanitário dos alunos - feminino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Pátio

Área: 242,80m2

Descrição: Pátio Coberto

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Quadra

Área: 587,90m2

Descrição: Quadra coberta

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Vestiário

Área: 24,57m2

Descrição: Vestiário masculino

Localização: Prédio I

Identificação do Ambiente: Vestiário

Área: 24,88m2

Descrição: Vestiário feminino

Localização: Prédio II

Identificação do Ambiente: Sala 15

Área: 50,10m2

Descrição: Laboratório de Informática

Localização: Prédio II

Identificação do Ambiente: Sala 16
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Área: 50,10m2

Descrição: Laboratório de Informática

Localização: Prédio II

Identificação do Ambiente: Sala 17

Área: 50,10m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio II

Identificação do Ambiente: Sala 18

Área: 50,10m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio II

Identificação do Ambiente: Área de Circulação

Área: 109,00m2

Descrição: Área de Circulação

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sala 19 - Biblioteca

Área: 103,32m2

Descrição: Biblioteca

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sala 20

Área: 48,95m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sala 21

Área: 48,95m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sala 22

Área: 48,95m2

Descrição: Sala de aula

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Área de Circulação

Área: 109,20m2

Descrição: Área de Circulação

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sala 23

Área: 99,42m2

Descrição: Laboratório de Ciências

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Hall Coberto

Área: 21,00m2

Descrição: Hall Coberto
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Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sanitários

Área: 19,40m2

Descrição: Sanitário dos alunos - masculino

Localização: Prédio III

Identificação do Ambiente: Sanitários

Área: 19,40m2

Descrição: Sanitário dos alunos - feminino

Localização: Prédio IV

Identificação do Ambiente: Sala 25 - Curso de Açúcar e Alcool

Área: 49,53 m2

Descrição: Sala de Aula destinada ao curso de Açúcar e Álcool.

Localização: Prédio IV

Identificação do Ambiente: Sala 26 - Curso de Açúcar e Alcool

Área: 49,53 m2

Descrição: Sala de Aula destinada ao curso de Açúcar e Álcool.

Localização: Prédio IV

Identificação do Ambiente: Sala 27 - Curso de Açúcar e Alcool

Área: 49,53 m2

Descrição: Sala de Aula destinada ao curso de Açúcar e Álcool.

Localização: Prédio IV

Identificação do Ambiente: Sala 28 - Laboratório de Análise e Controle de Qualidade Sucroalcooleira

Área: 87,65 m2

Descrição: Laboratório e Sala de Apoio.

RECURSOS MATERIAIS

ÁREA DE INFORMÁTICA

Atualmente, a ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral possui 4 (quatro) laboratórios de informática, cada um
com 21 (vinte e um) computadores, 1 (m) switch com vinte e quatro portas e 20 (vinte) estabilizadores. No ano de 2015
a unidade recebeu 40 (quarenta) novos computadores com as seguintes características:

 

Processador i5 QuadCore
4 Gb de Memória RAM;
500 Gb HD
Gravador e Leitor de DVD/CD;
Caixas de som.Teclado ABNT2
Monitor LCD 20" Widescreen
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O laboratório é utilizado nas aulas de desenvolvimento de softwares, páginas de internet, banco de dados, redes
de computadores e outras competências dos cursos de Açúcar e Álcool, Administração, Informática, Informática para
Internet, Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atualmente a área de Segurança do Trabalho conta com um laboratório, cujos equipamentos foram doados pela
Prefeitura de acordo com o Convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Guariba e Centro Paula Souza (momento
este em que éramos salas descentralizadas da ETEC “Dr. Adail Nunes da Silva”), estes EPI’s são utilizados em aulas
prática em todos os componentes curriculares que compete.

  

No início de 2017, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal, foi iniciado o projeto de Combate a Incêndio, na
qual a unidade foi adequada a todos os requisitos determinado pela legislação.
 

BIBLIOTECA

Existem na biblioteca apenas livros didáticos do ensino médio (núcleo comum) os quais foram doados pela
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

 

REFEITÓRIO ESCOLAR

 Após a implantação do ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio), a unidade adquiriu diversos equipamentos
destinados a montagem da cozinha e dispensa escolar. Através de uma parceria de sucesso com a Prefeitura Municipal de
Guariba, a unidade oferece o ambiente físico e demais equipamentos e, por outro lado, cabe ao órgão municipal os
custeios com alimentos e funcionários do setor (Cozinheiras).
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Em relação as deficiências existentes, há necessidade de construção de um refeitório escolar, uma vez que
atualmente é utilizado o ambiente do anfiteatro. Ressalta-se, que no final de 2016, assim como as demais unidades do
CEETEPS, recebemos o mobiliário pendente (mesas e cadeiras acopladas), garantindo maior comodidade para os
alunos.

 

ÁREA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

 

             Recentemente a unidade escolar passou por um processo de ampliação de seu espaço físico, contemplando a
construção de três salas de aula e um laboratório de análise e controle de qualidade sucroalcooleira, que são destinados
ao curso Técnico de Açúcar e Álcool. A supracitada ampliação, foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura
Municipal de Guariba e o CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza). 

 

 Em relação aos equipamentos necessários para o pleno funcionamento das aulas práticas do curso, salienta-se que a
unidade possui a grande maioria dos equipamentos listados no projeto de padronização de laboratório. Por outro lado, os
itens pendentes foram solicitados e serão adquiridos por um processo licitatório que atenderá várias unidades do
CEETEPS, uma vez que esta demanda é comum a inúmeras escolas. 

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

6 Agitador Magnético - Solab Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Analisador de umidade - Gehaka Açúcar e Álcool - Laboratório
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2 Aparelhos de ar-condicionado Informática - Laboratório 01

1 Autoclave Vertical - Marconi Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Avental , confeccionado em 67% algodão e 33% poliester - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Avental de proteção 100% Algodão metalizado com manta isotérmica,
sem manga - Prot Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Avental de proteção em pvc, tipo barbeiro, com manga,amarelo - Prot
Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Avental de proteção em raspa liso - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Avental de proteção, revestida em trevira, cor branca, poliester - Prot
Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Avental Plumbifero, lamina de proteção - Prot-Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Aventalproteção em corvim, sem manga,cor amarela - Prot Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Balaclava de segurança, em nomex, na cor cru - Prot Cap Seg Trabalho - Laboratorio

6 Banho Maria Elétrico Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Bomba de Amostragem de Ar Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Bota de Borracha em pvc, cor branca, cano curto - Alpargatas Seg Trabalho - Laboratorio

1 Bota de Borracha em pvc, cor branca, cano curto - Alpargatas Seg Trabalho - Laboratorio

1 Bota de Segurança, destinada para combate a incêndio, com biqueira -
Prot Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Botina de Proteção em vaqueta, bi-densidade, com bico de aço - CartoonSeg Trabalho - Laboratorio

20 Cadeiras Informática - Laboratório 01

20 Cadeiras Informática - Laboratório 02

20 Cadeiras Informática - Laboratório 03

20 Cadeiras Informática - Laboratório 04

30 Cadeiras e Mesas Acopladas (Com 4 Lugares) Refeitório Escolar

1 Capa de proteção para prancha - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Capacete de segurança, com aba total - MAS Seg Trabalho - Laboratorio

1 Capacete de segurança, com protetor de concha - MAS Seg Trabalho - Laboratorio

1 Capacete de segurança, cor amarela - Novel Seg Trabalho - Laboratorio

1 Capacete para salvamento, no combate a incêndio, cor amarela - Prot
Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Capela de Exaustão de Gases; Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Capela de Fluxo Laminar Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Centrifuga de Bancada Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Chave storz - extil Seg Trabalho - Laboratorio

3 Chuveiro de emergência Com lava olhos Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Cinturão de Segurança em couro, para eletricista - Distrinox Seg Trabalho - Laboratorio

1 Cinturão de segurança em material sintetico de aço inox - Dura Plus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Cinturão de Segurança em poliamida - Distrinox Seg Trabalho - Laboratorio

1 Colar cervical em placa de polietileno - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 colete de sinalização tipo suspensorio - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Computador para o professor Informática - Laboratório 01

1 Computador para o professor Informática - Laboratório 02

1 Computador para o professor Informática - Laboratório 03

20 Computadores destinados aos alunos Informática - Laboratório 01

20 Computadores destinados aos alunos Informática - Laboratório 02

20 Computadores destinados aos alunos Informática - Laboratório 03

20 Computadores destinados aos alunos Laboratório de Informática 04

1 Destilador de Água Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Destilador de Álcool Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Detector de gás Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Esguicho para mangueira, tipo regulavel - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Esguicho para mangueira, tiulhetpo ag - extil Seg Trabalho - Laboratorio

13 Estabilizadores Informática - Laboratório 01

21 Estabilizadores Informática - Laboratório 02

13 Estabilizadores Informática - Laboratório 03

1 Estufa Bacteriologica Laboratório de Ciências

1 Extintor de incendio de pó quimico seco - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Extintor de incendio de gás carbonico - extil Seg Trabalho - Laboratorio
1 Extintor de incendio pó quimico seco - extil Seg Trabalho - Laboratorio
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1 Extintor de incêndio de pó quimico seco - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Extintor de incênio de agua - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Filtro para mascara de proteção - filtro mecânico P2 - Moldex Seg Trabalho - Laboratorio

2 Forno Mufla Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Freezer Industrial Refeitório Escolar

2 Liquidificador Industrial Refeitório Escolar

1 Luva de algodão pigmentada em 04 fios, palma pigmentada - Prot-Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança de algodão tricotada em 4 fios - Prot-Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em 100% fibra Kevlar - Promat Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em borracha nitrilica, palma antiderrapante, cor
laranja - Danny Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em borracha nitrilica, palma antiderrapante,cor
laranja - Danny Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em borracha para alta tensão 10. KV - Orion Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em lona vinilizada - Danny Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em malha tricotada com 02 fios de aço - Fiodel Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em pelica, para sobrepor as luvas de alta tensão - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em tecido de fibra 100%, combate a incendio - Prot-
Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em vaqueta - cano curto - São Manoel Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança em vaqueta - cano longo - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança fios de helanca, tricotada 04 fios - Prot-Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de segurança neopreme - Danny Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de Segurança, em raspa, cano curto punho 7 - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva de Segurança, em raspa, cano longo punho 15 - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva para limpeza, borracha látex natural corrugado, forrada em malha
algodão - Danny Seg Trabalho - Laboratorio

1 Luva para procedimentos em látex, premium qualit - Promat Seg Trabalho - Laboratorio

1 luva plumbifera, tipo escudo em poliester - Prot-Cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mangote de proteção em raspa - JH Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mangueira de incendio tipo 02 - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mangueira de incendio tipo 02 - extil Seg Trabalho - Laboratorio

1 Manta metalizada - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mascara de proteção descartavel cirurgica com clipe - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mascara de proteção para solda, com filtros de luz, sistema alimentação
ar - Pro Safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Mascara de proteção para solda, com visor fixo - Pro Safety Seg Trabalho - Laboratorio

2 Mesa Para Cozinha - Aço Inox Refeitório Escolar

21 Mesas para computadores Informática - Laboratório 02

21 Mesas para computadores Informática - Laboratório 01

21 Mesas para computadores Informática - Laboratório 03

1 Mosquetão para salvamento, confeccionado em aço - Distrinox Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos de proteção ampla visão, na cor amarela - nexus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos de proteção odontologico - nexus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos de proteção, destinado para serviços em altura, cor fume - Dx-4
- Pro Safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos de proteção, destinado para soldagem - ledan Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos de Proteção, para área da saude, com lente antienbaçante -
nexus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos destinado a sobrepor a óculos graduado - uvex Seg Trabalho - Laboratorio

1 Óculos plumbifero,proteção contra raio x - Iris Safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Perneira de proteção - tamanho P - Nexus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Pinça anatomica - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Prancha de imobilização - Almedical Seg Trabalho - Laboratorio

2 Processador de Alimentos Refeitório Escolar

3 Projetor Multimidia Salas de Aula

1 Protetor auditivo de silicone - Nexus Seg Trabalho - Laboratorio

1 Protetor de Tiroide - tipo Balaclava de borracha - prot-cap Seg Trabalho - Laboratorio

1 Protetor facial, com carneira plastica 8' - Pro Safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Protetor plug, espuma macia - Nexus Seg Trabalho - Laboratorio
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1 Protetor tipo concha - Agena Seg Trabalho - Laboratorio
1 Rack com dois switches Informática - Laboratório 02

1 Refratômetro Digital Açúcar e Álcool - Laboratório

1 Refrigerador Industrial - Masterinox Refeitório Escolar

1 Respirador de proteção semi-facial, em silicone, com 02 filtros - 3M Seg Trabalho - Laboratorio

1 Respirador de proteção semi-facial,para 01 filtro - Pro safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Respirador Proteção facial inteira, para 02 filtros , VO - Pro safety Seg Trabalho - Laboratorio

1 Respirador semi facial PFF2 com válvula - bocoan Seg Trabalho - Laboratorio

1 Respirador Semi-facial filtrante PFF1 - cor azul, sem válvula - bocoan Seg Trabalho - Laboratorio

1 Respirador semi-facial PFF2 sem válvula - bocoan Seg Trabalho - Laboratorio

1 Sapato de proteção em vaqueta, bi-densidade, sem bico, com cadarço -
Cartoon Seg Trabalho - Laboratorio

1 Sapato de proteção vaqueta, sem cadarço, cor marrom - Marluvas Seg Trabalho - Laboratorio

1 Sapato de proteção, cor branca, fechamento em elastico - Marluvas Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tala para imobilizar membros, em espuma - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tala para imobilizar membros, em espuma - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tala para imobilizar membros, em espuma - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tala rigida, em espuma - ansi Seg Trabalho - Laboratorio

1 Talabarte de segurança, tipo Y - Distrinox Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tenis de segurança, na cor preta, fechamento por cadarço - Marluvas Seg Trabalho - Laboratorio

1 Termo-higrômetro digital - instrutherme Seg Trabalho - Laboratorio

1 termometro com coluna de mercurio vivo - incoterm Seg Trabalho - Laboratorio

1 Tesoura cirurgica fina - golgran Seg Trabalho - Laboratorio

1 tesoura cirurgica romba - abc Seg Trabalho - Laboratorio

2 Turbidimetro Digital Açúcar e Álcool - Laboratório

RECURSOS FINANCEIROS

As fontes de recursos financeiros da unidade são basicamente duas:

- DMPP: Despesas Miúdas de Pronto Pagamento é uma verba repassada pela Administração Central mensalmente, utilizada
para aquisição de bens de Consumo (como material de escritório, papel sulfite, toner, lâmpadas), correspondendo atualmente a 59%
dos recursos financeiros da unidade.

- APM: Os recursos financeiros da APM (Associação de Pais e Mestres), que são adquiridos através de eventos, taxas de
concursos públicos, contribuições de discentes e, principalmente, pelo dinheiro da realização do Vestibulinho. Este último, advindos da
FAT (Fundação de Apoio a Tecnologia), que repassa para a unidade metade dos recursos adquiridos com a taxa de inscrição dos
candidatos. Ressalta-se, que a APM tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, assistência ao escolar e
integração família-escola-comunidade. Os recursos financeiros da APM correspondem a 41% em relação ao total.

 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A unidade possui os seguintes funcionários terceirizados:
 
- Serviço de Limpeza: 2 (dois) funcionários que prestam serviço de limpeza, com carga horário de 8h diárias, nos

períodos Matutino/Vespertino.
 
- Vigilantes Patrimoniais: 6 (seis) funcionários, em regime de escala de 12h por 36h, sendo 2 vigilantes das 7h00 às

19h00, 2 vigilantes das 10h00m às 22h00m e 2 vigilantes das 19h00 às 7h00. A escola funciona das 7h00min às 23h00min.
 

 LIMPEZA:
Fornecedor: REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI – ME
Contrato: 012/16 - Processo 3567/15
Gestor: Adilson Ramiro Petrucelli
Objeto: Prestação De Serviço De Limpeza Em Prédios, Mobiliários e Equipamentos Escolares
Inicio: 05/02/2016          Término: 05/05/2017
Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 2 
 
VIGILÂNCIA:
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Fornecedor: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI
Contrato: 135/14 - Processo: 630/14
Gestor: Adilson Ramiro Petrucelli
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL (DESARMADA)     
Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 6

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: Associação de Pais e Mestre

Descrição: Ata da Assembleia Geral de Eleição para o ano de 2018 da constituição da Associação de Pais e Mestres da Escola
Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”. Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às
dez horas, na Rua Rui Barbosa, número 1244, Bairro Centro, cidade de Guariba, estado de São Paulo, reuniram-se
em Assembleia Geral os docentes, funcionários, pais de alunos e demais pessoas da comunidade escolar com a
finalidade de eleger e dar posse aos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e de
seus respectivos suplentes, tudo de acordo com o edital publicado e afixado no quadro de avisos da unidade escolar.
Assumida a presidência dos trabalhos o Senhor José Roberto Davóglio designou a Sra. Adriana Navarro Esquinca
para servir de secretária desta reunião. Pelo Senhor Presidente foi proposta a nova eleição da Associação de Pais e
Mestre da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”. A seguir, o Senhor Presidente José Roberto
Davóglio declarou aberto o processo de escolha e votação, pelos presentes, dos nomes dos membros e suplentes da
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o período de quinze de março de 2018 a quinze de
março de 2019, ficando assim a eleição constituída: à Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica “Bento Carlos
Botelho do Amaral”. - Diretoria Executiva: O Diretor Executivo: Adilson Ramiro Petrucelli, brasileiro, casado, Diretor
de Serviço Administrativo, residente à Rua Orlando di Santi, nº 172, Vila di Santi, CEP. 15900-000, Taquaritinga/SP,
portador do número de RG 15722837 e CPF 087112618-46. – Vice Diretor Executivo: Marcelo Augusto dos Santos
Silva, brasileiro, Solteiro, Assistente Administrativo, residente à Rua Olívio José Garavelo, nº 213, Jardim Paulistano,
CEP 14840-000, Guariba/SP, portador do número de RG. 48931640-2 e CPF 391733328-79. – Secretária: Adriana
Navarro Esquinca, Brasileira, Casada, Assistente Técnica Administrativa I, residente à Rua Ramiro Suarez Rodriguez,
nº 696, Nova Guariba, CEP 14840-000, Guariba/SP, portador do número de RG 23856871-4 e CPF 175528898-02. –
Diretor Financeiro: Mauricio Eduardo Toratti, brasileiro, casado, Pai de Aluno, residente à Avenida Segismundo
Mangolini, nº 828, Morada do Sol, CEP 14840-000, Guariba/SP, portador do número de RG 18068736-0 e CPF
092455808-30. – Vice-Diretor Financeiro: Andréa Helena Rabalho, brasileira, solteira, Mãe de Aluno, residente à Rua
Caetano Frujuello, nº151, CEP 14840-000, Guariba/SP, portador do número de RG 18857375-X e CPF 138752678-
26.– Diretor Cultural, Esportivo e Social: José Carlos dos Reis Junior, brasileiro, solteiro, Professor de Ensino Médio e
Técnico, residente à Rua Henrique Carletti, nº 67, Morada do Sol, Guariba/SP, CEP 14840-000, portador do número
de RG 40505244-3 e CPF 074480736-05. – Diretor de Patrimônio: Tadeu Aparecido Martins, brasileiro, solteiro,
Professor de Ensino Médio e Técnico, residente à Rua dos Pinheiros, nº 78, Nova Santa Ernestina, CEP 15970-000,
Santa Ernestina/SP, portador do número de RG 47429298-8 e CPF: 379002448-16. – Conselho Deliberativo:
Membro Nato. Diretor José Roberto Davóglio, brasileiro, casado, Diretor de Escola Média e Técnica, residente à Rua
José Domingos Ramalho nº 123, Jardim Laranjeira, Taquaritinga/SP, CEP 15900-000, portador do número de RG
5071064 e CPF 521816428-34. – 1. Antônio Ederaldo Campanhão, brasileiro, solteiro, Professor de Ensino Médio e
Técnico, residente à Rua Rui Barbosa, nº 1026, Centro, Guariba/SP, CEP 14840-000, portador do número de RG.
6.181.567 e CPF. 605.370.198-04. – 2. Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi, brasileira, casada, Professor de Ensino
Médio e Técnico, residente à Rua Osmar Mantovani nº57, Jardim Santo Antônio, Taquaritinga/SP, CEP 15900-000,
portadora do número de RG 43.077.467-9 e CPF 230.925.908. – Suplentes: 1. Daniel Henrique Davoglio, brasileiro,
Casado, Professor de Ensino Médio e Técnico, residente à Rua José Domingos Ramalho nº 123, Jardim Laranjeira,
Taquaritinga/SP, CEP 15900-000, portador do número de RG 5071064 e CPF 521816428-34. – 2. José Luciano da
Costa Roma, brasileiro, Casado, Advogado, residente à Rua Rui Barbosa, 1263, Jardim Progresso, CEP 14840-000,
portador do número de RG 29337458 e CPF 267463118-05. – 3. Maria Aparecida Beltrame, Brasileira, solteira,
Professor de Ensino Médio e Técnico, residente Rua Marechal Deodoro 216, Centro, Taquaritinga/SP, portador do
número de RG. 30.551.860-4 e CPF 276.260.628-41. 4. Wallance Manoel da Cunha, brasileiro, Casado, Professor de
Ensino Médio e Técnico, residente à Rua Vicente Furlani, nº 143, Jardim Santo Antonio, CEP 15900-000,
Taquaritinga/SP, portador do número de RG 32926268-3 e CPF 224799448-24. - Conselho Fiscal: Mãe de aluno:
Maria Heloisa Veiga Zavoratuk, brasileira, casada, residente a Plinio Duarte Varela, nº 331, Vila Varela, Guariba/SP,
CEP 14840-000, portador do número de RG. 32.343.688-2 e CPF. 295.146.798-28. – Aluno: João Victor dos Santos
Torati, brasileiro, solteiro, estudante, residente à Avenida Segismundo Mangolini, nº 828, Morada do Sol, CEP 14840-
000, Guariba/SP, portador do número de RG 58501086-9 e CPF. 481659788-37. Professor Membro: Antônio
Aparecido Aleixo, brasileiro, Solteiro, Professor de Ensino Médio e Técnico, Residente à Rua Avenida Antônio Albino,
nº 372, Bairro Vila Pacifico, Guariba/SP, CEP 14840-000, portador do número de RG. 27805813-9 e CPF.
271108868-59. Os eleitos foram empossados neste ato. O Senhor presidente José Roberto Davóglio, agradecendo a
presença de todos, comprometendo-se a adotar imediatamente as providencias necessárias ao registro da nova
entidade no Cartório de Registro Cível e Pessoas Jurídicas, para fim de direito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente reunião e ordenou que se lavrasse esta ata, que lida e achada conforme,
vai devidamente assinada e datada. Eu, Adriana Navarro Esquinca, Secretaria da reunião, subscrevo-me
_________________. Membros: Adilson Ramiro Petrucelli – Diretor Executivo; Marcelo Augusto dos Santos Silva –
Vice-Diretora Executivo; Adriana Navarro – Secretária; Mauricio Eduardo Toratti – Diretor Financeiro; Andréa Helena
Rabalho – Vice-Diretor Financeiro; José Carlos Dos Reis Junior – Diretor Cultural, Esportivo e Social; Tadeu Aparecido
Martins – Diretor de Patrimônio; José Roberto Davóglio - Membro Nato; Antônio Ederaldo Campanhão – Conselho
Deliberativo; Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi – Conselho Deliberativo; Daniel Henrique Davoglio – Suplente;
José Luciano da Costa Roma – Suplente; Maria Aparecida Beltrame – Suplente; Wallance Manoel da Cunha –
Suplente; – Conselho Fiscal; Maria Heloisa Veiga Zavoratuk – Conselho Fiscal; João Victor dos Santos Toratti –
Conselho Fiscal; Antônio Aparecido Aleixo – Conselho Fiscal.
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___________________________ ___________________________ 
Diretor Executivo José Luciano da Costa Roma

 Adilson Ramiro Petrucelli OAB/SP 278.877
 

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: Aos Vinte e Oito de Março de Dois Mil e Dezoito, as 17:00 Horas estiveram reunidos na Etec “Bento Carlos Botelho
do Amaral”, situada a Rua Rui Barbosa, nº 1244 – Jardim Progresso Guariba/SP, funcionários, professores,
coordenadores de curso, alunos, pais de alunos e representantes da comunidade para tratarem da votação,
alteração de novos membros do Conselho de Escola e da aprovação do PPG. Deu início a votação e explanação dos
novos membros, salientando a importância da participação na escola e comprometimento dos mesmos. Encerrou-se
a votação e deu início a aprovação do PPG, com explanação do Orientador Educacional Wallance Manoel da cunha
sobre as metas a serem alcançadas curto, médio e longo prazo na unidade abordando a atualização do PPP com a
participação e aprovação do Conselho Escolar. O Diretor José Roberto Davóglio leu e comentou o Capitulo I do
Conselho de Escola – artigos 10 e 11 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais- destacando sua
importância para a escola e comunidade externa. Passou-se então a indicação dos nomes e posteriormente votação
dos cargos, ficando o Conselho de Escola assim constituído para o ano de dois mil e dezoito: Conselho ficou com
Presidente Nato, Sr. José Roberto Davóglio, como representante das diretorias e Relações Institucionais, Sra. Andréa
Helena Rabalho, Adriana Navarro Esquinca, Representante de Professores Maria Aparecida Beltrame , José Carlos
dos Reis Júnior, Representante dos Servidores Técnicos e administrativos, Marcelo Augusto dos Santos Silva, Pai de
aluno, Mauricio Eduardo Toratti, aluno, Eslaine da Veiga Silva, Representante de Instituição Auxiliar, Wallance Manoel
da Cunha (membro este que por falta da figura de coordenador pedagógico, coordenará junto ao diretor, a
elaboração do PPG 2018), Antonio Aparecido Aleixo, Aluno Egresso, Paulo Caseri Júnior, Representante do Poder
Público Municipal, Valmir Aparecido Espagnol, Representante dos demais segmentos da Escola, Rogério Aparecido de
Miguel, Daniel Louzada. O diretor Sr. José Roberto Davoglio, não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. Lavrou-se a presente ata que após lida, vem assinada pelos presentes.

 Membros do Conselho de Escola - 2018
  

 
Representante das diretorias e Relações Institucionais: Andréa Helena Rabalho, Adriana Navarro Esquinca;

 Representante de Professores Maria Aparecida Beltrame , José Carlos dos Reis Júnior;
 Representante dos Servidores Técnicos e administrativos: Marcelo Augusto dos Santos Silva; Pai de aluno: Mauricio

Eduardo Toratti;
 Aluno: Eslaine da Veiga Silva;

 Representante de Instituição Auxiliar: Wallance Manoel da Cunha, Antonio Aparecido Aleixo, Aluno Egresso: Paulo
Caseri Júnior;

 Representante do Poder Público Municipal: Valmir Aparecido Espagnol;
 Representante dos demais segmentos da Escola: Rogério Aparecido de Miguel, Daniel Louzada.

  
 
 
 
 
 

MISSÃO

Contribuir com o desenvolvimento profissional dos alunos - além de colaborar para a construção de um cidadão crítico,
emancipado intelectualmente - e da sociedade de forma ética e sustentável, de modo pontual, conforme a necessidade do
perfil do discente e da regional; Proporcionar aos docentes um contínuo e amplo conhecimento pedagógico de forma que
o conhecimento adquirido seja moderno e engajado; e Criar uma atmosfera harmoniosa em que todos os colaboradores e
participantes da unidade de ensino se sintam acolhidos e motivados.

VISÃO

Tornar-se uma Escola referência, Regionalmente, no ensino Profissional e no preparo de alunos para ingresso em
universidades públicas, sendo a preferência das Empresas na contratação de estagiários e profissionais, e na preferência
quanto à escola de ensino médio.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS
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Território e População 

De acordo com informações contidas na Fundação SEADE o município de Guariba possui 270,29Km2 de área territorial, com uma população estima
em 2015 37.351 habitantes distribuídos na zona rural e urbana, com uma perspectiva de crescimento anual de 1,05%, dentre as informações
relevantes observamos que a taxa de envelhecimento é de 48,83%. 

 Guariba está localizada a 345 km da capital do estado, o acesso pode ser feito através das rodovias Brigadeiro Faria Lima [SP-326], que liga
Guariba, Matão e Barretos, e Carlos Tonanni [SP-333], que liga Guariba a Ribeirão Preto favorecendo o desempenho da Unidade de Ensino com
boas oportunidades . Localizada na região Sudeste do Estado, a cidade de Guariba faz divisa territorial com a cidade de Jaboticabal, município com
sólida vocação na indústria cerâmica e recentemente, tornou-se um importante centro sucro-alcooleiro, e demais cidades como Pradópolis, Motuca,
Dobrada, Santa Ernestina e Taquaritinga. 

Seu contexto histórico começa quando o Brasil passava pela ascensão do café e das estradas de ferro, dominando assim, o mercado mundial da
cafeicultura. Nesta época republicana, era de trabalho não-escravo, os fazendeiros usavam da mão-de-obra do imigrante, e o transporte ferroviário
avançava paulatinamente.

Com a crescente do café por todo o território brasileiro, o Governo libera concessões para a criação de novas estradas de ferro. A história de Guariba
começa exatamente quando concedida à concessão de prolongamento da estrada de ferro entre Araraquara – Jaboticabal. Dessa forma, foram criadas
as estações ferroviárias de Rincão, Timbira, Motuca, Joá, Hammond e, finalmente a Estação Guariba, sendo instalada em 1892. 

O nome Estação Guariba foi dado devido aos inúmeros macacos da espécie Guariba que havia na região. Com a construção da estação ferroviária,
mais colonos chegavam à procura de trabalho nas fazendas. Começa ali, a ideia de formar uma cidade. Dois anos após a instalação da estação
ferroviária, em 17 de setembro de 1894, o Bispado de São Paulo, autoriza a Capela de São Matheus de Guariba. Posteriormente, em 21 de abril de
1895, D. Nenzio Grecco, padre de Jaboticabal lavra a ata de início de obra, sendo inaugurada cinco meses depois. E em 15 de outubro de 1900, foi
criada a Paróquia de São Matheus de Guariba. Em seu ano de fundação (1895), Guariba possuía uma estação ferroviária, a capela, a hospedaria, uma
casa comercial, cerca de 80 casas residenciais, e um cemitério. Desde então, comemorações cívicas, passagem de circos, sessões de cinematógrafo
eram eventos frequentes.

Dois anos após a fundação da cidade, em 12 de abril de 1897, foi criado o Distrito Policial de Guariba, e, imediatamente, começa a construção da
Cadeia Pública, onde atualmente, é a Praça Sylvio Vaz de Arruda. Nesta época, com o aumento de imigrantes italianos e a crise repentina no setor
cafeeiro, começava a gerar insatisfação dos produtores e dos trabalhadores rurais, onde o proprietário alegava dificuldade em cumprir os
compromissos, o colono (trabalhador rural) temia o não pagamento dos salários ou descumprimento do contrato, com isso, era difícil manter a
ordem, que muitas vezes, necessitava a intervenção policial.

Em fase de fundação, Guariba era ligado a Jaboticabal administrativamente, e com a crescente do então povoado, Guariba conquistava a
independência, a partir de 1904, criando subprefeitura, representações sociais e econômicas, além de ruas e edificações. A partir disso e outros fatos
da época, em 6 de novembro de 1917, Guariba se tornava município, através de Lei n.º 1562. Mais tarde, Guariba criaria o primeiro hospital. Em 10
de janeiro de 1926, foi inaugurada a Casa de Misericórdia, o hospital da cidade. Passaram os anos, e a economia cafeeira que era forte desde a
fundação de Guariba, dá espaço para o comércio e as indústrias locais.

Após a Segunda Guerra Mundial, começa a Era da cana-de-açúcar, por volta de 1948, sendo o forte em toda a região, tornando uma cidade mais
progressiva depois de sofrer estagnação pela era do café. As usinas chegam a Guariba: Usina Bonfim e São Martinho, sendo que em 1959, a Usina
São Martinho passa a pertencer ao município de Pradópolis, já a Usina Bonfim, faz-se efetiva até hoje.

Guariba não fica restrita a história política e econômica. A cidade, buscava a intensificação social ao longo dos anos. O cinema, os bailes agitavam o
município. Em maio de 1961, é inaugurado o Guaribinha Clube, com a apresentação da Orquestra Continental de Jaú. Posteriormente, o município
de Guariba ficaria conhecido nacionalmente, como palco de importante luta trabalhista, visando o melhor atendimento ao trabalhador rural. Na
madrugada de 15 de maio de 1984, acontecia A Greve dos Boias Frias de Guariba, uma luta onde teve uma vítima fatal: Amaral Vaz de Melone, um
recém-aposentado que estava observando o acontecimento, é morto por uma bala perdida. Dois dias depois, após sete horas de reunião, realizada no
Sindicato Rural de Jaboticabal, o acordo foi assinado de forma apressada por alguns produtores, o primeiro a assinar foi Roberto Rodrigues, que na
época era Diretor da Sociedade Rural Brasileira. As conquistas deste fato foram: transporte gratuito, segurança no transporte, fornecimento de
ferramentas, pagamento por dias que não trabalhassem devido algum imprevisto (como por exemplo, a chuva), décimo terceiro salário e carteira
assinada, fiscalização do pagamento, consequente aumento de salário.

Hoje, com um pouco mais de 100 anos, Guariba que começou como uma estação ferroviária, onde hoje, a antiga estação serve como depósito, bar,
rodoviária, entre outras coisas, cresceu. Um vilarejo que possuía um pouco mais de oito mil habitantes, hoje, de acordo com o IBGE sua população
estima-se em cerca de 35.000 habitantes.

Este texto foi criado com base nos dados do livro: Guariba 100 anos 1895 – 1995, Coordenação: Ana Luiza Martins. 

Formação da economia regional

Ao longo das três primeiras décadas do século XX o café foi a principal atividade econômica da região. Outras atividades, porém, tais como as
lavouras de açúcar, milho e arroz, a pecuária e algumas atividades manufatureiras e de serviços foram lentamente se firmando. Neste contexto
formaram-se vários municípios da região de Ribeirão Preto, inclusive o Município de Guariba. A década de 1920 representou importante salto para o
surgimento das primeiras atividades de transformação industrial na região.
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O próprio crescimento do mercado cafeeiro, a maior disponibilidade de energia elétrica, o grande aumento da população na área e a diversificação
dos mercados locais, que contavam ainda com a proteção adicional de custos diferenciais de transportes com relação às mercadorias produzidas em
outras áreas do Estado, aumentavam as oportunidades de investimentos na região, tendo em vista, sempre, o bom desempenho e a eficiência da
atividade cafeeira. Diversificavam-se, assim, mais ainda, as atividades industriais agora voltadas, não só aos mercados estritamente locais, mas
abrangendo própria região como um todo.

As atividades típicas dessa época foram as indústrias de beneficiamento de café e cereais, a fabricação do açúcar, a indústria de pasteurização do
leite, a produção de óleo de caroço de algodão, fiação e tecelagem de algodão, a produção de seda, e ainda outras atividades de menor importância
tais como peneiras, brinquedos, instrumentos musicais, vassouras, gelo, caixas de papelão, etc. O município de Guariba, embora de pequeno porte,
também vivenciou essa fase do desenvolvimento do Estado de São Paulo, pois foi nessa época que surgiram as primeiras atividades comerciais e
manufatureiras, algumas das quais sobrevivem até o presente, como a Fábrica Baldan, por exemplo.

A crise cafeeira de 1929 e suas consequências ao longo dos anos 30 trouxeram forte impacto na região, não apenas para a lavoura de café, mas
também para as outras atividades que vinham se formando até então. E, na medida em que a lavoura cafeeira foi perdendo sua hegemonia, outras
atividades agrícolas foram se fortalecendo na região, tais como cana-de-açúcar, arroz, milho, feijão, principalmente. A principal característica da
retomada do desenvolvimento na região de Ribeirão Preto, entre os anos de 1940 a 1960 foi a industrialização da agricultura que redefiniu o perfil
produtivo da região e do município estudado.

Três fatores explicam esse processo. Em primeiro lugar, a presença da agricultura da cana de açúcar na região e a expansão da agroindústria
açucareira que, rapidamente se firma, no início dos anos de 1950, com a implantação de várias usinas. Em segundo lugar, a formação de outras
agroindústrias regionais – a indústria de processamento e refino de óleos vegetais, a indústria de processamento de leite e derivados e o início da
indústria de processamento de frutas cítricas. A expansão de cada um desses segmentos produtivos no âmbito da economia regional pode-se dizer
assim, constituiu um capítulo essencial da integração da região no contexto da economia paulista. Em terceiro lugar, na esteira do crescimento das
atividades agroindustriais, surgem empresas metalúrgicas para montagem, reparo e limpeza de equipamentos para usinas de açúcar e fábricas de
equipamentos agrícolas. Fortalece-se, também, a indústria mecânica, produzindo bens de capital para a agricultura – máquinas para moagem e
torrefação de café, fábricas de máquinas para curtume e para a produção de óleo, principalmente. No município de Guariba, da perspectiva regional,
concentraram-se atividades voltadas a agroindústria açucareira e o surgimento das usinas São Martinho e Usina Bonfim que marcaram
definitivamente o caráter da produção agrícola do município.

Modernização da agricultura paulista

A partir da década 1960 as agroindústrias do açúcar e álcool e de processamento de cítricos tiveram extraordinário crescimento. Nesses anos, o
conjunto da agricultura brasileira passou por intensa modernização produtiva, fundamentada na maior aplicação de insumos químicos, no aumento
do uso de força mecânica, na melhoria de insumos biológicos, na integração técnica da agricultura à indústria e no forte amparo financeiro do
governo com relação a créditos e subsídios. Destacam-se, nessa direção, os efeitos do programa Proálcool.

A consolidação regional da agroindústria da cana deu-se a partir dessa época. A expansão da produção agrícola regional, marcada pelo crescimento
da produção agrícola da DIRA de Ribeirão Preto entre 1979/81, mostra que a lavoura de cana-de-açúcar representou em média anual,
aproximadamente 70% da produção do Estado de São Paulo, enquanto que a produção de laranja representou 72%. Na região, a integração
agricultura/indústria/exportação levou a uma profunda especialização setorial, além de induzir ao surgimento de atividades integradas, como
transportes, embalagens e muitos serviços complementares.

Embora cana e a laranja continuassem a ser os principais produtos agrícolas da região, outros produtos, tais como algodão, soja e milho, tiveram
presença significativa na produção regional. Na década de 80, a expansão das lavouras de cana de açúcar e da laranja foi ainda mais intensa,
ocupando os espaços das demais culturas, que tenderam a migrar para outras regiões do Estado e mesmo do país. Como consequência desse novo
desenho produtivo, Guariba, assim como o conjunto dos municípios da região, vivenciou um forte movimento de urbanização. Em 1970, 89,2 % da
população do município já residiam no perímetro urbano, enquanto na região, a taxa média de urbanização era de 88,6 %.  Esse processo engendrou
grande aumento na demanda por serviços sociais e pela infraestrutura urbana nas cidades.

Outro aspecto marcante do período na região foi a tendência para atração de populações em busca de trabalho na agricultura, principalmente,
registrando um coeficiente migratório de 3,37% (muito próximo ao apresentado pelo Estado, 3,45%). Na década de 1980 o município, rotulado
de cidade dormitório, foi palco de uma das mais violentas manifestações de trabalhadores rurais. O evento marcou o município forte e
negativamente e, por muitos anos e até o presente, ainda se percebe vestígios daquele fato ou por meio de exemplos relacionados ao mundo sindical
ou em situações exploradas pela imprensa. 

Características da economia regional a partir dos anos 90

A partir do início dos anos 90 a região de Ribeirão Preto e os municípios que a compõem, inclusive o município estudado, passaram por profundas
transformações em sua estrutura econômica e social, em consequência tanto dos rumos mais gerais da evolução da economia brasileira, quanto da
reestruturação empresarial enfrentada pelos principais segmentos produtivos aí localizados. Os sistemas agroindustriais do açúcar e do álcool,
juntamente com os vários elos de suas cadeias produtivas continuam a ser as principais atividades agroindustriais regionais, predominantes na
região.

No município de Sertãozinho desenvolveram-se e concentraram-se os principais segmentos da indústria metal mecânica e de serviços técnicos à
indústria, além de alguns segmentos de base tecnológica voltados aos sistemas agroindustriais regionais. Também em Guariba, como reflexo do
desenvolvimento do polo industrial de Sertãozinho, surgiram diversas empresas industriais e de serviços ligadas à agroindústria, mas não se
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constituíram em um conjunto tão complexo. Como se discutirá posteriormente essas empresas atendem a uma demanda mais diversificada e não
estão ligadas apenas à região.

As demais atividades industriais, comerciais e de serviços, presentes em diferentes intensidades e proporções na região, passam por um processo de
adaptação a novos padrões de produtividade e competitividade, com fortes impactos econômicos e sociais, sobretudo na geração de emprego e renda
regionais e nos impactos ambientais. A questão da sustentabilidade ambiental, no bojo desse processo de reestruturação produtiva, vem impondo
novos desafios ao rearranjo regional como um todo. Mais recentemente, os afluxos de novos investimentos na área industrial, além de intensa
expansão do comércio varejista e de serviços ocorridos na região, apontam para a constituição de novas vocações regionais e o fortalecimento da
região como um polo comercial e tecnológico, com todas as consequências positivas e negativas daí decorrentes tornando uma ameaça para
desempenho da escola.

Fonte: Diagnóstico Municipal e Plano de Ação para o Desenvolvimento, Prefeitura Municipal de Guariba, 2009.

Dados Geográficos

 

Possui uma área de 270,454 km².

DEMOGRAFIA

Dados do Censo – 2010

População total: 35.491

   Urbana: 34.753

   Rural: 738

   Homens: 17.914

   Mulheres: 17.577

   Densidade demográfica (hab./km²): 114,96

   Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,79

   Expectativa de vida (anos): 69,73

   Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,33

   Taxa de alfabetização: 85,75%

   Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,756

   IDH-M Renda: 0,692

   IDH-M Longevidade: 0,746

   IDH-M Educação: 0,829

(Fonte: IPEADATA)

 

As principais oportunidades encontradas em análise do contexto externo da região de Guariba:

     Os sistemas agroindustriais do açúcar e do álcool, juntamente com os vários elos de suas cadeias produtivas continuam a ser as principais
atividades agroindustriais regionais, predominantes na região. A cidade é cercada por usinas sucroalcooleiras, atualmente 3 grandes usinas estão em
pleno funcionamento a menos de 20 km da área urbana.

   A cidade não possui nenhuma instituição de ensino técnico na cidade

 

As principais ameaças encontradas em análise do contexto externo da região de Guariba:

   A existência de outras ETECs em cidades a menos de 50Km de distância, tais como: Jaboticabal, Barrinha e Pradópolis (Classes descentralizadas),
Matão, Taquaritinga e Ribeirão Preto.

   O baixo número de habitantes da cidade, média de 35000.

·         O trabalho em forma de escalas nas usinas, o que trás alunos com baixa frequência e/ou desmotiva os alunos e contribui para a evasão. 
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

 

Caracterização Discente
ETEC "Bento Carlos Botelho do Amaral" atende nos períodos – manhã, tarde e noite – jovens e

adultos provenientes da cidade de Guariba e demais cidades da região.

No primeiro semestre de 2018, a ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral” conta com 519 alunos
matriculado entre o ETIM e Cursos Técnicos modulares noturnos. Desses, contamos com 235 alunos
adolescentes cursando o ensino médio integrado ao técnico. Já no período noturno, contamos com 284
alunos nos cursos técnicos. Vale ressaltar que, alguns dos alunos dos cursos técnicos noturnos frequentam
concomitantemente o ETIM.

O gráfico abaixo nos demonstra que a grande maioria de nossos alunos (98,7%), reside na cidade de
Guariba e apenas 1,3% em cidades próximas.

O gráfico abaixo
mostra que a principal
faixa etária atendida por
nossa unidade é de 14 
a 17 anos, com 59,1%
dos alunos da unidade,
seguidos de 14% de
alunos de 18 a 20 anos,
12,4% de alunos de 21
a 25 anos, 6% de
alunos de 26 a 30 anos,
5% de alunos de 30 a
40 anos e apenas 4%
de alunos acima de 41
anos, o que comprova
que nossa UE é
composta

principalmente por adolescentes e jovens.

O gráfico abaixo nos mostra que 71,8% dos alunos de nossa UE não trabalham, sendo que apenas
28,2% dos alunos afirmam que estão trabalhando no momento, ou estagiando.
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O gráfico abaixo mostra que 59,4% dos alunos têm como renda familiar de 1 à 2 salários mínimos,
37,3% dos alunos possuem renda de 3 à 5 salários mínimos e apenas 3,3% possuem renda acima de 5
salários mínimos, desta forma podemos concluir que a grande maioria de nossos alunos é de baixa renda.

 

 

 

 

 

 

O gráfico abaixo mostra que a grande maioria dos alunos da EU 90,1%, sempre estudou em escola
pública, enquanto 7,5% estudaram parcialmente em escolas públicas e privadas e apenas 2,4% dos alunos
com escolaridade totalmente particular.
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Implantar os laboratórios de Hardware e de gestão nos próximos 4 anos.

Resultado: Parcial

Justificativa:

O laboratório de gestão começou a ser implantado, inclusive atividades foram feitas nele. Porém, a sala teve que ser
deixada para os laboratório da UNIVESP. Todavia, softwares de gestão já estão usados o que caracteriza uma
parcialidade do laboratório, cuja finalidade também é a utilização de programas. O laboratório de hardware terá uma
grande chance de ser finalizado até 2019.

Meta: Realizar capacitações ao menos 2 capacitações internas por ano aos docentes visando a melhoria do
processo de escrituração e registro, bem como do processo de ensino aprendizagem até 2018

Resultado: Realizado

Justificativa:

As capacitações foram feitas pela Coordenadora Pedagógica

Meta: Realizar 2 novas parcerias com empresas da região para os cursos técnicos da UE por ano até 2019

Resultado: Realizado

Justificativa:

Foram realizadas várias parcerias por meio da ATA, professores e coordenadores, com Empresas privadas (usinas,
distribuidoras), coplana e setores públicos.

Meta: Realizar eventos, atividades e projetos sociais para integrar escola e comunidade, ao menos 2 projetos no
ano de 2017.

Resultado: Realizado

Justificativa:

Foram feitos projetos sociais como arrecadação de alimento, higiene e limpeza, roupas e agasalhos, que posteriormente
foram levadas à instituições de caridade.

Meta: Reduzir a evasão escolar nos cursos técnicos em 50% no ano de 2017

Resultado: Meta cumprida Parcialmente

Justificativa:

Houve uma queda no número de evadidos - se comparado com o ano de 2017 - porém, ficou 4,19% acima do almejado.

INDICADORES

Denominação: SARESP 2017 - Português

Análise:

Lingua Portuguesa:
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O gráfico mostra que em 2016, a unidade atingiu o número de 318, e que no ano seguinte - em 2017 - teve uma queda de
12 pontos, chegando a 306.  Mesmo com essa queda - que se mostra relevante e que deve-se direcionar ações para
aumentá-la, ainda assim, a unidade tem se mantido dentro da meta exigida que é de 300.

Denominação: Questionário de Caracterização Interna 2018

Análise:

Classificação dos cursos - O gráfico acima nos mostra que a grande maioria 53,8% de nossos alunos acham
os cursos da unidade muito bom; 41,9% acham bom e 4,3% acham o curso razoável, ninguém classificou o
curso como ruim. A partir deste resultado podemos afirmar que os cursos de nossa escola são bem vistos
pelos alunos e pela comunidade escolar.

 

 

 

 

 

 

Dinâmicas de ensino mais utilizadas - O gráfico acima mostra quais são as principais dinâmicas de ensino
utilizadas em nossa UE, de acordo com os números são principalmente Trabalhos em grupo desenvolvidos
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em sala de aula, com 36%, utilização de recursos multimídia ficou com 22,1%, aulas expositivas ficou em 3°
lugar com 19,3%, e aulas práticas com 9,9%. As demais 5 metodologias se dividem em 12,7%. Este
resultado demonstra o baixo índice de aulas práticas, que através de observações realizadas interessam
mais os alunos.

 

 

 

 

Nível de exigência - O gráfico acima fala sobre o nível de exigência escolar, ao qual podemos observar que
77,7% dos alunos acham que a exigência acontece na medida certa, enquanto 13,2% entendem que o nível
de exigência é muito alto. Os demais 8,9% dividem-se entre “ gostaria que cobrassem e “exigir um pouco
menos”. A grande maioria – como mostra o gráfico – entende que a cobrança esteja na medida certa.

 

 

 

Pontos fortes da ETEC - O gráfico acima mostra que o principal ponto forte da ETEC é ensino de qualidade
(48%), em seguida,  professores qualificados (38,6%), na sequência Eventos, Merenda e Laboratórios com
3% cada. Por último visitas técnicas e segurança com 2,2% cada. Dessa forma, Ensino de qualidade e
Professores qualificados são os maiores pontos fortes da escola.
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Principais instrumentos de avaliação utilizados - O gráfico acima mostra que os principais instrumentos de
avaliação utilizados em nossa EU  são avaliação Provas escritas discursivas com 49,5% e trabalhos em
grupo com 28,4.  Provas práticas e seminários dividem a 3° posição com 7% cada, e as demais dividem
8,1%.

 

 

 

 

Tipos de materiais didáticos utilizados - O gráfico acima mostra que o principal tipos de material didático
utilizado em nossa EU é o Datashow (50,3%), na sequência vem apostilas com 17,8% e livros, periódicos e
manuais. Cópias de trechos e capítulos de livros e resumos ficam com 7% cada e vídeos 3,8%. Os demais
não tiveram percentual.  
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Denominação: Bloco de Comunicação e documentação escolar Observatório Escolar 2016

Análise:

 

Bloco de Comunicação e documentação escolar Observatório Escolar 2016

Pode-se observar através do gráfico acima que houve uma melhora de 2 pontos no resultado do bloco
comunicação e de documentação escolar com relação ao ano anterior, podemos observar que a melhoria é
contínua, mas a u.e. ainda está abaixo da média da regional, o que demonstra a necessidade ainda maior de
melhorias contínuas. 

Denominação: Bloco de Gestão de Pessoas Observatório Escolar 2016

Análise:

Bloco de Gestão de Pessoas Observatório Escolar 2016

O gráfico acima demonstra uma queda de 4,2 pontos no resultado do bloco em comparação ao ano anterior,
ainda sim a pontuação da UE fica entre os resultados da Regional e do CPS. Já foram tomadas medidas
para corrigir os erros que obtivemos e melhorar outros pontos.

Denominação: Bloco Pedagógico Observatório Escolar 2016

Análise:
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Bloco Pedagógico Observatório Escolar 2016

De acordo com o gráfico acima podemos observar um aumento considerável no resultado de 2016 em
comparação a 2015 são 9,5 pontos de diferença ficando abaixo apenas da média regional, acreditamos que
com os projetos implantados o resultado seja a cada dia melhor. 

Denominação: SARESP 2017 - MATEMÁTICA

Análise:

 

Conforme o gráfico, a UE tem demonstrado dificuldades para atingir as metas exigidas pelo CPS nos últimos 3 anos. O
número atual é maio do que em 2014, quando apresentou 307; em relação aos últimos dois anos, quando atingiu 312 em
2015 e 318 em 2017, nos faz ficar atentos para desenvolvermos ações estratégicas voltas não só para o componente de
matemática, mas também trabalhar de forma interdisciplinar para elevar os números. Porém, se comparado à média do
estado (de 278) a nossa unidade ainda encontra-se acima, mesmo assim, a os gestores e professores não se sentem de
forma alguma confortáveis com a situação.

Denominação: Observatório Escolar - Resultado Geral

Análise:
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Parecer da Supervisão Regional

 
Em 2016, a Unidade Escolar melhorou os índices nos Blocos: Comunicação e Documentação Escolar; Saúde, Segurança e Meio
Ambiente e Pedagógico e os demais ficaram abaixo dos anos de 2014 e/ou 2015. Orientamos a equipe gestora a organizar o
arquivamento das atas, para que as mesmas fiquem sempre em posse da mesma pessoa, no qual sugerimos o diretor da unidade, para que
a consulta seja facilitada, conscientizar pais ou responsáveis dos alunos menores, quando houver excesso de faltas dos mesmos, primar
pelo cumprimento de prazos para envio de informação/documentação à Supervisão Educacional ou à CETEC, organizar os documentos,
internos ou externos, através da lista mestra, para que fiquem organizados e controlados, formalizar as parcerias e criar cronograma a fim
de facilitar o acompanhamento das atividades propostas, esclarecer as atribuições dos membros da APM, realizar um trabalho junto aos
docentes, enfatizando a importância da elaboração do PTDs, de forma que atendam o perfil discente, com base nos resultados
pedagógicos obtidos em turmas anteriores, de forma interdisciplinar, orientar os docentes a realizarem práticas pedagógicas
diversificadas, utilizando recursos e metodologias que favoreçam a participação dos alunos e o trabalho em equipe, aos coordenadores de
Curso e/ou Pedagógico, sugerimos que todos adotem sistema de registro e controle para verificação dos PTDs nos prazos estabelecidos,
bem como para o cumprimento das bases tecnológicas/conhecimentos, recomendamos à Coordenação de Curso e ao Orientador
Educacional, acompanharem a frequência dos alunos, identificando alunos com faltas superiores a sete dias consecutivos sem
justificativa, averiguando as causas e registrando ações realizadas, alertamos a equipe, quanto a importância de analisar os indicadores da
unidade, principalmente aos dados relacionados as perdas, discutindo suas causas e propondo ações imediatas, preventivas e/ou
corretivas, utilizar os dados levantados nos Conselhos de Classe Intermediários, para o atendimento das necessidades escolares dos
alunos, registrar em ata a análise, discussão e providências nas reuniões com a equipe gestora, que as atribuições da ATA I sejam
cumpridas, providenciar solicitação de livros e adequação do espaço/ mobiliário da sala de leitura.

Denominação: Demanda Vestibulinho 1º sem. 2018

Análise:

ssssss
Curso Período Inscritos Vagas Demanda
AÇÚCAR E ÁLCOOL Noite 103 40 2,58
ADMINISTRAÇÃO Noite 81 40 2,03
ADMINISTRAÇÃO - INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO Integral 138 40 3,45
INFORMÁTICA - INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO Integral 129 40 3,23

Como pode ser visto, os cursos do ETIM possuem uma demanda relatuvamente grande, Administração com 3,45
candidatos por aluno, em seguida o ETIM em informática com 3,23 candidatos por vaga. Os curos modulares noturnos,
como pode ser visto, todos ficaram com demanda acima de dois candidatos por vaga,  Açúcar e Álcool com 2,58 e
Administração com 2,03. Isso mostra que os cursos da UE são muito bem-vistos pela sociedade de Guariba e Região.    

Denominação: Índice de Perda ETIM e cursos Técnicos 2017

Análise:

1º semestre  -
2017    

Módulo Curso Alunos
Perda
%

3º Administração 31 11,43
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1º Administração 37 9,76

1º
Informática p/
Internet 33 25,00

1º Açúcar e Álcool 32 23,81
2º Açúcar e Álcool 30 23,08
3º Açúcar e Álcool 32 11,11
3º Informática 26 21,21
1º ETIM INFO 40 4,76
1º ETIM ADM 40 0,00
2° ETIM INFO 37 2,63
2° ETIM ADM 38 2,56
3º ETIM ADM A 37 0,00
3º ETIM ADM B 38 2,56
  451 10,69

 

 

2º semestre -
2017     

Módulo Curso Alunos
Perda
%  

1º Segurança do trbalho 35 18,60  
1º Recursos Humanos 38 11,63  

2°
Informática p/
Internet 25 41,86  

2º Administração 38 7,32  
2° Açúcar e Álcool 36 12,20  
3° Açúcar e Álcool 29 3,33  
4° Açúcar e Álcool 30 6,25  
1º ETIM INFO 40 4,76  
1º ETIM ADM 40 0,00  
2° ETIM INFO 37 2,63  
2° ETIM ADM 38 2,56  
3º ETIM ADM A 37 0,00  
3º ETIM ADM B 38 2,56 ,
  461 9,25  
     

 
 
A planilha acima mostra uma evasão global de 9,25% em 2017. 

PONTOS FORTES

Equipe de gestores que trabalha de forma unidade e integrada, tanto no desenvolvimento dos projetos, quanto na divulgaçao do vestibulinho;
Professor auxiliar para contribuir com o desenvolvimento de alunos com necesidades especiais;
O reconhecimento da comunidade quanto a qualidade dos cursos técnicos, e das oportunidades que eles proporcionam no mercado de
trabalho;
Reconhecimento dos alunos quanto a qualidade do curso e dos professores que ministram as aulas; 
A demanda do vestibulinho para o ETIM pode ser considerada como ponto forte da escola com média de 5 candidatos por vaga; Assim como
no técnico que esteve acima dos dois candidadtos por vaga;
 A qualidade da merenda escolar que é feita por cozinheiras cedidas pela Prefeitura Municipal de Guariba, na cozinha da Unidade ETEC
Bento Carlos Botelho do Amaral; 
75% dos Professores de ETIM e Técnico com sede na Unidade possuem Licenciatura Plena, além de contarmos com professores mestres e
doutores em suas áreas de trabalho.
Qualidade nos eventos escolares realizados na unidade escolar em 2017 como: Feira Tecnologica, Festa Junina, Miss e Mister ETEC, Sarau
Literário, CIPAE, jogos empresariais, semana Paulo Freire, Semana da Pátria e Semana das Profissões.
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Viagens Técnicas realizadas com os alunos do ETIM e cursos técnicos, tais como: UNIARA, UNIP, Atacado Ideal e Faber Castel, Natura;
Parceria com as faculdades ITES para a criação de convenio com a Área de Psicologia;
Melhoria dos registros de aula com a utilização do NSA em 100% das turmas da UE.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

   Evasão  de  alunos dos ursos Técnico modulares noturnos de 22%; 

Número reduzido de funcionários nos departamentos Administrativos; 
Pequeno o número de parcerias com empresas da cidade e/ou região;
Ventilação inadequada nos laboratórios de informática e de Açúcar e Álcool;
Falta de ar-condicionado nas salas de aula e nos laboratórios;
Falta de um inspetor para auxiliar no intervalos;
Falta de laboratórios para aulas práticas dos cursos técnicos em: administração e informática (laboratório de
hardware); 
A falta de disseminação de informações de cursos realizados pelos docentes pelo CPS – CETEC para o restante do
corpo docente. 
Falta de um refeitório adequado para as refeições dos alunos (atualmente as refeições são servidas em mesas onde
seria o anfiteatro da escola);
Defasagem e falta de equipamentos para uso em sala de aula: notebooks, datashows, caixas de som etc.
Pequeno número de projetos sociais para integrar escola e sociedade;
Alunos com problemas comportamentais, com necessidades de companhamento psicológicos;

PRIORIDADES

Reduzir a evasão escolar global em 50%,  de 9,25% em 2017 para 4,63%;
Conseguir através de parcerias, recursos para colocar Ar-condicionados nas salas e nos laboratórios; 
Criar ferramentas para diagnosticar o alto índice de alunos com frequência abaixo de 75% no cursos modulares noturnos;
Parcerias para Atendimentos psicológicos aos alunos;
Melhorar continuamente através de capacitações internas o processo de escrituração e registro (alinhamento do PTD, registros no NSA e
ficha de desempenho) do processo de ensino  aprendizagem, estratégias de ensino, metodologias de avaliação e aplicação e registro de
recuperação contínua;
Buscar novas parcerias de acordo com as atribuições do ATA;
Buscar junto ao CPS soluções para as deficiências na estrutura física e de equipamentos de laboratórios: administração e laboratório de
hardware de informática;
Divulgar, disseminar e fazer chegar as informações referentes aos cursos que os professores realizam pelo CPS   CETEC para os outros
professores e alunos da Unidade.
Estruturar o repasse das capacitações realizadas pelos docentes da UE;
Buscar junto ao CPS soluções para a aquisição de ar condicionados para todas as dependências da UE;
Realizar projetos sociais para integrar escola e comunidade - Projeto Inclusão Digital

OBJETIVOS

Objetivo Geral: 

Otimizar o processo de ensino-aprendizagem, para consequente redução da evasão escolar em 50% e permanência dos
alunos na Unidade de Ensino.

 

Objetivos Específicos:

1 - Fortalecer o Processo Ensino-Aprendizagem - motivando a equipe pedagógica à práticas inovadoras que favoreçam o
"aprender a aprender", intensificando o contato com o mercado de trabalho e novas tecnologias proporcionando o
permanente raciocínio.

2- Estabelecer parcerias - garantindo ao aluno a proximidade da teoria com a realidade prática do mercado de trabalho.

3 - Controlar o nível de perda- com esse objetivo pretende-se reduzir e controlar a evasão dos alunos que ingressam em
nossos cursos.
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4 –Capacitações: - oferecer capacitações internas visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem através de
metodologias diferenciadas de ensino e de recuperação contínua.

5 – Divulgação dos projetos: propor melhorias na divulgação dos projetos e eventos realizados pela Unidade para toda
comunidade escolar e comunidade externa (pais dos alunos, possíveis candidatos ao Vestibulinho, aos empresários locais
entre outros) e expor no Blog da Supervisão para demonstração na regional.

6 - Psicólogos na Escola: Melhorar o convívio dos alunos tanto na unidade escolar quanto em seu ambiente familiar com
o projeto Psicólogos na Escola através do convênio com as faculdades ITES de Taquaritinga

 

 

 

METAS

Meta: Realizar, em 2018, 02 capacitações internas para os docentes visando melhoria no processo de escrituração
e registro, bem como a relação de ensino aprendizagem.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Melhorar continuamente através de capacitações internas o processo de escrituração e registro (alinhamento do PTD ) do
processo de ensino  aprendizagem, estratégias de ensino, metodologias de avaliação e aplicação e registro de recuperação
contínua; Realizar ao menos 2 capacitações anuais.
Para esta meta contamos com a presença de 70% dos professores da unidade de um total de 31 professores.

Obs.: Apesar desta meta já ter sido realizada, conforme descrição acima, a unidade continuará desenvolvendo esses trabalhos
porque cerca de 30% da unidade ainda demonstra dificuldades na elaboração de PTD e registros de atividades de recuperação. 

Meta: Realizar 2 novas parcerias com empresas da região para os cursos técnicos da UE por ano até 2019

Duração: 1 Ano

Descrição:

Buscar novas parcerias de acordo com as atribuições do ATA; Realizar ao menos 2 parcerias por ano até o ano de 2019. 
50% do proejto já foi realizado, já que  criamos uma parceria com o LIONS clube, que vem apoiando os eventos da unidade
desde o ano de 2017.

Meta: Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e
Álcool e Segurança do Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Duração: 1 Ano

Descrição:

Esta meta deverá ser cumprida ao longo do ano de 2018, e será resultado do acompanhamento presente em outras metas
anuais e projetos da Coordenação pedagógica e Orientação educacional, conforme projetos já apresentados, pretende-se-
á reduzir em até 50% o índice de evasão dos cursos técnicos modulares noturnos em andamento no período.
 
Abaixo os índices de perda do Ano de 2017 para base de trabalho em 2018.
 

 TABELA I

Acompanhamento do Curso Técnico em Administração – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

40

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

40

 

% de perda comparativa

 

0%

 
2º módulo

(1º semestre 2017)

----

Entrada

1º semestre/2017

----

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

---

% de perda comparativa

---
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3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

33

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

29

 

% de perda comparativa

 

12%

 
 

TABELA II

Acompanhamento do Curso Técnico em Açúcar e Álcool – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

40

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

40

 

% de perda comparativa

 

0%

 
2º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

37

 

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

 

24,32%

3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

36

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

32

 

% de perda comparativa

 

11%

 

Reduzir a evasão  do 2° módulo módulo do curso técnico em  Açúcar e Álcool em 50%,   de 24,32% para 12,16%  

 

TABELA III

Segurança do Trabalho  – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

_

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

_

 

% de perda comparativa

 

__

 
2º módulo

(2º semestre 2015)

Entrada

2º semestre/2015

37

 

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

 

24,32%

3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

__

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

__

 

% de perda comparativa

 

__

 

Reduzir a evasão do 2° módulo do curso técnico em Segurança do Trabalho em 50%,   de 24,32% para 12,16%  

Meta: Desenvolver 01 projeto de monitoria de alunos em sala de aula, durante o ano de 2018, de modo que todos
os componentes curriculares de todos os cursos oferecidos na Unidade Escolar sejam beneficiados

Duração: 1 Ano

Descrição:
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O objetivo principal deste projeto é desenvolver um instrumento construtivo e de apoio para formação do
estudante-monitor na ETEC – Bento Carlos Botelho do Amaral – Guariba –SP. Esse tipo de monitoria
propicia oportunidades onde os conhecimentos e as habilidades são construídas pelo monitor como forma
de troca mútua de conhecimento com os demais colegas. Com isso deve haver um relacionamento nos
diálogos entre monitor e colegas de sala, para que tenha troca de experiências e para o esclarecimento de
dúvidas de forma amigável atendendo as necessidades dos discentes. Com isso, os alunos entenderão a
importância da interdisciplinaridade e dos conhecimentos adquiridos no curso do ensino básico e a forma
como elas se perpetuam no atual curso, e temas transversais trabalhados em outras disciplinas. O Projeto
pretende fazer com que toda disciplina tenha um aluno mentor, ou seja, toda aula terá um, tanto para o
cursos integrais quanto noturno, durante o ano todo de 2018. O ptojeto visa atingir cerca de 5% de alunos da
unidade que - segundo levantamento - apresenta alguma dificuladde em algum conteúdo.

Meta: Desenvolver 01 projeto intitulado World Café Integrado, visando a participação de 100% dos alunos dos
cursos modulares oferecidos pela Unidade escolar em 2018.

Duração: 1 Ano

Descrição:

O World Café é uma metodologia de conversa em grupo desenvolvida por Juanita Brown e David Isaacs, em 1995, na
Califórnia com objetivo de estimular a criatividade e explorar temas relevantes para os grupos proporcionar espaço para
fomentar a inteligência coletiva de forma informal e descontraída. (SCRAMIN, 2017).

Considerando que a interdisciplinaridade tem uma função instrumental e trata-se de um saber útil, ou seja, utilizar os
conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema ou compreender um determinado fenômeno sob
diferentes pontos de vistas. É colocar o saber científico em prática através da integração das diferentes áreas do
conhecimento de forma colaborativa entre diferentes grupos.

O projeto Integrado pretende atingir  100% dos alunos dos cursos noturno (já que o projeto é destinado a eles), no mês
de maio de 2018 - Planejamento e execução.

Meta: Desenvolver e implantar manual de instruções para uso dos Laboratórios de Informática

Duração: 1 Ano

Descrição:

Criação de um projeto de bom uso de laboratório através do auxiliar docente que instruirá os alunos e professores sobre a
melhor foma de utilização dos equipamentos, diminuindo o número de avarias e sujeira nos laboratórios. O Atual
cenário mostra que os alunos ainda não tem total consciência sobre as boas maneiras de utilização do laboatório, como
por exemplo, não se alimentar nesse local, desligar de maneira correta as máquinas, deixar o local arrumado ao término
das aulas. Dessa forma, como diariamente cerca de 160 alunos utilizam o local, pretende-se no ano de 2018 32 alunos
melhore seu métodode utilização. 

Meta: Implantar os laboratórios de Hardware e de gestão nos próximos 2 anos, através de parcerias com a
faculdade UNIVESP

Duração: 2 Anos

Descrição:

A Unidade de Ensino está empenhada em implantar os laborátórios de hardware e gestão nos próximos dois anos. Dessa
forma, pretende-se adquirir os equipamentos (como peças de computadores usadas para o laboratório de hardware e
computadores novos /semi-novos com softwares da área de gestão) através da APM e de doações de empresas e
comunidade. Parte destes materiais já foram adquiridos e arrecadados por meio de doações, porém ainda falta o espaço
físico para a implantação completa.

Acrescentamos ainda, que foi feito uma parceria com a Faculdade UNIVESP que poderá  disponibilizar seus
laboratórios para uso da unidade, dessa forma, a escola teria dois laboratórios próprios disponíveis para serem utilizados
para efetiva implantação dos laboratórios de hardware e de Gestão.

 

Meta: Criar um convênio Com as Faculdades ITES para desenvolver o projeto Psicólogos na Escola, para
semanalmente atender 15 alunos do período Integral e 15 do período noturno.

Duração: 2 Anos

Descrição:
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Criar um convênio com as Faculdades ITES para desenvolver o prjeto Psicólogos na Escola, para  semanalmente atender
15 alunos do período Integral e 15 do período noturno ( quantidade esta planejada para melhoria do ambiente escolar;
funções que estão adequadas à a formação atual do(a) estagiário(a). ). Para isso, será feito uma coleta de dados sobre
demandas e necessidades da instituição (observação e entrevista), e assim,  a elaboração de um projeto através de
dinâmicas, atividades em grupo psicológicos com temática específica de acordo com a demanda levantada (Ex.:
Bullying, Adolescência, Machismo, Suicídio). Pretende-se chegar a atendr cerca de 120 alunos diferentes durante o ano
de 2018. 

Meta: Instalar Ar-condicionados nas 7 salas de aulas ativas ( todos alunos da etec) até 2020, sendo 2 em 2018, 2
em 2019, 2 em 2020 e 1 em 2021,

Duração: 3 Anos

Descrição:

A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” possui 7 (sete) salas de aulas ativas, aos quais, todos os
ambientes são muito quentes, característica da região e da cidade, em particular. A escola já possui aparelhos de
ventilação instalados, porém esses ventiladores não resolvem o problema do calor e, ainda, geram uma enorme poluição
sonora, pois emitem sons difíceis de suportar. Daí a necessidade da implementação deste projeto.

O Projeto de climatização das salas atenderá aproximadamente 530 (Quintos e trinta) alunos e 30 (trinta) docentes até
2020, instalando 2 ar-condicionados em 2018, 3 em 2019, 2 em 2020. A aquisição de recursos materiais e financeiros
serão buscados junto à comunidade local, parcerias com as instituições pública e privadas, e colaboradores, através de
eventos e promoções.

Meta: Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante
o período de 04 anos.

Duração: 4 Anos

Descrição:

Realizar eventos, atividades e projetos sociais para integrar escola e comunidade, ao menos 1  projeto de arrecadação de
alimentos e 1 projeto de arrecadação de roupas por ano, num total de  8 até  2021
Os projetos sociais contarão com o auxílio da comunidade escolar, bem como alunos e professores voluntários. Estíma-se o
envolvimento aproximado de 20 professores e 200 alunos.
De 15 de março a 15 de abril  cada ano citado,  será realizado a campanha de arrecadação e alimento; 
De 1 de maio a 15 junho de cada ano citado,  será realizado a campanha de arrecadação Agasalho.

Meta: Fixar os Datashow da Unidade Escolar em 07 salas de aula até 2022.

Duração: 5 Anos

Descrição:

A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” possui 7 (sete) salas de aulas ativas, e em nenhuma delas
possui aperelhos audiovisuais fixos. A escola já possui alguns aparelhos de Datashow (5 unidades, porém todos são móveis e
dois estão quebrado) e caixinhas de som, mas a qualidade para execução nas salas de aula ainda deixa a desejar, pois todos
têm que ser montados na hora, perdendo muito tempo, sem contar que a quantidade de quebra de cabos é muito grande, e as
caixinhas não servem para passr filmes, deviso ao som baixo. Dessa forma, pretende-se até 2021, implantar datashow fixo em
todas as salas, atingindo assim os 520 alunos da etec. Obs.: Os datashows serão implantados todos de uma só vez até 2022.
Esta data porém, poderá ser reduzida conforme disponibilidade de everbas.

PROJETOS 2018

Projeto: Projeto Coordenação de Curso 2018 – Eixo-Tecnológico Gestão e Negócios / Curso(s) Administração e
Recursos Humanos: “ Combate aos fatores que levam a evasão escolar”.

Responsável(eis):JOICIMARA GOMES

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO).
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•              No ano de 2017, o Curso de Administração teve uma evasão de  6 alunos de um total de 43, sendo: 3 alunos no 1º Módulo (1º semestre/2017)
equivalente a 7,5%, os quais foram preenchidos por vagas remanescentes e mais 3 alunos (7,5%) no 2º Módulo (2º semestre/2017) e no curso de Recursos
Humanos 2 alunos de uma turma de 40 no 1º Módulo, equivalente a 5%.  Apesar de todo esforço da coordenação, corpo docente e orientação educacional
para manter esses alunos na escola não ob�vemos os resultados esperados. Diante desse contexto, o presente projeto pretende desenvolver trabalhos e ações
para  manter o aluno mo�vado, fazendo-o sen�r-se  parte do processo ensino/aprendizagem para evitar a evasão escolar.

     

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

        Obje�vo Geral:

•              O presente projeto tem por obje�vo combater os fatores que levam a evasão escolar.

 

       Obje�vos Específicos:

•              Elevar a autoes�ma dos discentes;

•              Valorizá-los como sujeitos da aprendizagem por meio de metodologias a�vas, prá�cas e projetos interdisciplinares e mul�disciplinares;

•              Conscien�zação dos docentes da importância da transposição didá�ca por meio de situações problemas e projetos interdisciplinares;

•              Manter o aluno na escola;

•              Reduzir em 50% sobre os subsídios de ano de 2017.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

•              Realizar reuniões com o corpo docente e representantes de sala para discu�rmos sobre as atuais necessidades,  dificuldades de aprendizagem e 
fatores que causam a evasão, uma vez detectados, montar plano de ação para melhoria das metodologias, estratégias que desafiem, es�mulem o desejo pela
busca do conhecimento, aprendizagem e principalmente a permanência na escola.

 

 

D. METODOLOGIA(S)

•              Inicialmente serão levantadas as principais opções de metodologias de ensino aprendizagem para cada uma das disciplinas, e estas serão discu�das
em reuniões em conjunto com toda a equipe e também individualmente para que os professores possam incluí-las de maneira coerente em seus planos de
trabalhos, bem como, incluir projetos e a�vidades interdisciplinares e/ou mul�disciplinares, nivelamento do atual conhecimento para facilitar o ensino
aprendizagem do aluno, tendo o professor como mediador, es�mulando e desafiando a busca pelo conhecimento através da situação problema, para que o
aluno se sinta integrado no processo ensino aprendizagem como ator principal e valorizado,  evitando-se assim a evasão escolar e melhorando os índices da
Unidade Escolar.

               

E. LINHA DE ATUALIZAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 

•              Controle e acompanhamento quinzenal de frequência

•              Entrar em contato com os alunos para levantar os mo�vos que causam a baixa frequência.

•              Diversificação das metodologias e prá�cas pedagógicas,  trabalhar situações problemas para valorizar o sujeito da aprendizagem (aluno)  de maneira
que possa aliar teoria à prá�ca.

•              Incen�var a u�lização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas prá�cas pedagógicas.

•              Simular situações reais no laboratório de gestão para que os alunos possam vivenciar os conhecimentos teóricos e técnicos na prá�ca.

•              Projeto interdisciplinar: World café

•              Projeto de acolhimento e apoio emocional através de psicólogos voluntários e grupos de apoio entre os docentes e orientador educacional.
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•              Buscar parcerias com empresas da região para visitas técnicas, palestras e estágios.

•              Sistema�zação dos processos de registro da Observação Direta e Avaliações Prá�cas;

•              Avaliação de Aprendizagem: Registros e Processos

•              Avaliação diagnós�ca no desenvolvimento de competências.

•              Avaliação Mediadora: Não como uma ferramenta de Classificação e sim como um Instrumento de avaliar o grau de conhecimento e aproveitamento
dos alunos, as principais dificuldades, e a par�r destes, montar Planos de Ações para que a aprendizagem aconteça de forma eficaz.

•              Diversificação das metodologias de ensino, avaliação e recuperação con�nua.

•              Aperfeiçoar os Registros de Recuperação Con�nua nos componentes curriculares.

•              U�lizar como ferramenta, o conhecimento empírico dos discentes, desenvolvendo um paralelo entre a teoria da sala de aula e suas experiências
vividas e aplicarem no co�diano pessoal e profissional.

 

•              Realizar reuniões com os alunos com a finalidade de buscar feedback sobre o andamento dos cursos.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS2

Reunião com os professores para a apresentação e início do projeto 05/02 - 09/02
Análise quinzenal do índice de frequência dos alunos e contato com os não
frequentes 02/02 - 30/11
Reuniões para discussão do índice de frequência e problemas correlatos
(Mensal) 02/02 - 30/11
Reuniões individuais para adequação das metodologias 02/03 - 30/11
Realização das a�vidades e projetos planejados 02/03 - 30/11
Análise dos resultados finais 1º semestre 14/06 – 05/07
Reunião com os professores para Reapresentação e reinício do projeto 23/07 - 31/07
Reuniões individuais para adequação das metodologias 01/08 - 30/11
Realização das a�vidades e projetos planejados 23/07 - 13/12
Análise dos resultados finais 2º semestre 01/12 – 13/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

               

              O presente projeto pretende reduzir em 50% a evasão escolar do total de 6 alunos do Curso de Administração e de 2 dos Recursos Humanos  através
da valorização do aluno como sujeito da aprendizagem;

              Melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem através da diversificação das prá�cas pedagógicas que desafiem, es�mulem a busca pelo
conhecimento e uma aprendizagem significa�va.

              Manter o aluno na escola.

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Psicólogos na escola 2018

Responsável(eis):Wallance manoel da Cunha

Data de Início: 01/05/2018

Data Final: 30/11/2018

Descrição:

Introdução
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As atividades desempenhadas pelo(a) estagiário(a) serão: coleta de dados sobre demandas e necessidades da instituição
(observação e entrevista), elaboração de projeto através de dinâmicas, atividades em grupo psicológicos com temática
específica de acordo com a demanda levantada (Ex.: Bulling, Adolescência, Machismo, Suicídio), com professores e/ou
alunos (no máximo 15 por grupo), para melhoria do ambiente escolar; funções que estão adequadas à a formação atual
do(a) estagiário(a).

 

Justificativa

Cada vez mais os alunos levam à escola problemas que adquirem ao decorrer da vida, principalmente no âmbito familiar.
Quando chegam ao colégio, desenvolvem mais problemas que somados aos que já possuem criam enormes obstáculos
que só com ajuda pedagógica não é o suficiente par sanar tais problemas

Metodologia

 

   A Área de atuação será Psicologia Escolar/Educacional, com duração prevista

 2hs semanais – sendo 1 para aplicação de atividades, e 1 hora para produção e descrição das mesmas (dia da semana à
ser realizado deverá ser combinado de acordo com a disponibilidade dos alunos juntamente com a instituição,
necessitando assim de uma entrevista prévia).

 

Objetivo

Melhorar a vivência do alunos em seu âmbito escolar e no dia a dia das suas relações extra escola. Aumentar também,
sua autoestima e motivação para frequentar as aulas

 

 

5 – Cronograma das atividades a serem desempenhadas

 

Atividades
2015

Março Abril Maio Junho
Contato com a Instituição X    
Estabelecimento de contrato X    
Observação e entrevista na Instituição
(levantamento de demanda)

 X   

Elaboração do projeto*  X X  
Apresentação do projeto para a
Instituição*

  X  

Aplicação do Projeto*   X X

 

Resultado esperado
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Ter alunos preparados para enfrentar os obstáculos da vida, bem como psicologicamente preparados e abertos
para absorver conteúdos pedagógicos
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Criar um convênio Com as Faculdades ITES para desenvolver o projeto Psicólogos na Escola, para semanalmente atender 15 alunos
do período Integral e 15 do período noturno.

Projeto: Projeto Semana da Pátria

Responsável(eis):Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi e Wallance Manoel da Cunha (Demais professores no corpo do projeto)

Data de Início: 03/09/2017

Data Final: 06/09/2018

Descrição:

 

 

Nomes dos responsáveis pelo projeto: Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi e Wallance Manoel da
Cunha

Projeto Semana da Pátria

 

Resumo do projeto

 

As datas comemorativas, muitas vezes vão ficando esquecidas e perdendo seu verdadeiro significado,
onde se prioriza o feriado e não a importância da data. Assim a semana da Pátria realizada em Setembro
nos faz lembrar momentos históricos extremamente importantes para nosso país, neste sentido, ela deve
ser resgatada para que alunos e professores se sintam pertencentes ao país, e, sobretudo na sua
história.

 

Objetivos

 

Este projeto tem como objetivo geral conduzir os alunos do Ensino Médio a ampliar seus conhecimentos
no âmbito da prática da cidadania, civismo, respeito e ética.

 

Justificativa

 

O resgate da cidadania vai além da preservação de símbolos e datas históricas, pois têm uma grande
importância, uma vez que procuram retomar os problemas sociais, econômicos e políticos que
constituem obstáculos e dificuldades para o engrandecimento do nosso país, bem como as grandes
realizações, marco da nossa história, a fim de proporcionar-lhes maior compreensão, amor e espírito de
luta pelo Brasil.

 

Metodologia

O projeto será desenvolvido ao longo da semana da Pátria (dia 01 ao dia 06 de Setembro de 2018),
buscando envolver as disciplinas de História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Informática, Língua

É
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Portuguesa, Artes e Ética e cidadania organizacional.

Serão realizadas reuniões na primeira semana de agosto com a equipe gestora e professores para a
organização das atividades. Depois serão comunicado para os alunos os trabalhos práticos a serem
realizados para expô-los na escola durante a semana programada.

 

Atividades que serão executadas

Os professores escolherão dentre as sugestões dadas, trabalhos que melhor adaptem a disciplina que
lecionam. No término da semana, apresentarão dentre as opções: poesias, versos, músicas, danças, vídeos,
entre outros.

Temas sugeridos:

tória, Filosofia, Sociologia e Ética e cidadania organizacional:

que é a Pátria
que aconteceu no dia 7 de setembro
gura de D. Pedro I
símbolos da Pátria

grito da Independência
ida no Brasil antes e depois da Independência

que é ser patriota hoje no Brasil?;
adania - como colocá-la em prática?;
mo vive a maioria dos brasileiros?;
alta de patriotismo dos eleitores e dos políticos brasileiros;
mportância do voto.

gestão de atividades:

evistar pessoas de várias idades- tema: qual a importância do voto;

quisa sobre as manifestações de 2015 e 2016;

ecção de cartazes;

inários;

ates.

gua Portuguesa:

erpretação do Hino Nacional

estão de atividades:

curso do Hino Nacional - Paródia;

sias;

pretação e apresentação de músicas sobre o Brasil.

es:

  Análise do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo.

estão de atividades:

ecção de murais;

rges.
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Cronograma de atividades

idades Período
ussão sobre o planejamento Mês de agosto
asteamento da Bandeira (Brasil e Estado de São Paulo)
o som do hino nacional e da independência.

01/09/2017

envolvimento das atividades em sala Mês de
Setembro

osição dos trabalhos na semana da pátria Mês de
Setembro

 

Resultado esperado

  Estimular a aprendizagem com as aulas e atividades interdisciplinares;

  Desenvolver entre os alunos a capacidade de trabalhar em equipe. Aprendendo a compartilhar informações
e conhecimentos;

  Criar nos discentes o senso crítico e, sobretudo a prática da cidadania e do patriotismo;

  Motivar os alunos para adquirirem conhecimentos além da sala de aula;

 

Equipe do projeto

A equipe que trabalhará no desenvolvimento do projeto será:

Edvânia F. do Nascimento Tiezi; 

Wallance Manoel da Cunha;

Joicimara Gomes;

Antônio Alexio;

Anali Geline Lopes;

Gislaine B. da Silva;

Leila Gava;

José Carlos Reis;

Ana Maria Fumagali;

Maria Beltrame.

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto Coordenação ETIM ADM/INF - BNC

Responsável(eis):Sinara Aparecida Lucas da Silva

Data de Início: 23/04/2018

Data Final: 28/12/2018

Descrição:
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Carga Horária Semanal 2018

A - Horas-aula (em todas as UEs) 28

B - Horas A�vidade Específicas do Presente Projeto 12
C - Horas A�vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

Responsável Laboratório, etc.(inserir uma linha para cada projeto). 0

D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a
quan�dade de aulas. 5

Total Semanal: (A+B+C-D) 35

Projeto de Coordenação de Curso – 2018

ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral - 256
Professor:   Sinara Aparecida Lucas da Silva                                                                                Nº Matrícula: 42808

Categoria:  Professor   03  D                 E-mail: sinara.silva@etecbebedouro.com.br           RG: 291864740
Total de HAEs disponíveis para o Coordenador de curso da Etec: 12 HAEs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS

Titulação                   ( X ) Graduação Comunicação Social habilitação em Publicidade e Propaganda

( X ) Licenciatura Plena em Língua Portugues e Pedagogia

( X ) Especialização Marke�ng e Vendas

( X  ) Mestrado em Educação

(  ) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. ( X ) sim    (  ) não

Tempo de experiência docente na Ins�tuição: 09 anos
 

OBS: O TOTAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AS 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

 

Se vai deixar aulas para o desenvolvimento do presente projeto, indique nome, categoria e número
de aulas semanais do(s) professor (es)subs�tuto(s).

Nome do Docente Categoria Componente(s)Curriculare(s) Unidade Nº de
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que subs�tuirá Escolar
Sede

Aulas

Sinara Ap. Lucas da Silva Ens. Téc. GPI 151 2,5
Sinara Ap. Lucas da Silva Ens. Téc. ECO 151 2,5
     

OBS: O projeto não poderá ser aprovado se não �ver subs�tuto(s) para as aulas.

 

Exerce alguma função administra�va (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) sim       (X) não

Qual? ____________________________________________________

Local de trabalho: _________________________________     _________

Carga Horária Semanal:_______

Obs.:

 

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas:

GPII  ETIM  ADM – Sociologia ETIM ADM/INF. – PTCC INF. – LTT Tec. Adm – ECO Tec. Adm/Inf – MI Tec. Adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Número de professores por curso e período
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Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
ETIM ADMINISTRAÇÃO 14 8 - 22

ETIM INFORMÁTICA 14 8 - 22
     
     
     

 

2. Número de classes e alunos

Curso/ habilitação Qtde.
Classes

Qtd. Alunos
Manhã

Qtd. Alunos
Tarde

Qtd. Alunos
Noite

Total

ETIM – Administração 3 1°A  E 2°A  e
3A

1°A  E 2°A  e
3A

- 120 alunos

ETIM - Informá�ca 3 1°A  E 2°A  e
3A

1°A  E 2°A  e
3A

- 120 alunos

      

 

3. Número de Laboratórios

Laboratório Quan�dade
Laboratório de Informá�ca 04

Laboratório para Experiências e
uso do Ensino Técnico em

Administração Integrado ao Ensino
Médio

02

Laboratório para Experiências e
uso do Ensino Técnico em

Informá�ca Integrado ao Ensino
Médio

02

 

 4. Proposta de horário de trabalho Hora-aula e Coordenação

(não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de intervalo entre um turno e outro – prever atendimento a todos os períodos
le�vos da U.E.)

 

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira 0 0

14:20 às 17:20

(03 haes)

 

0 03

Terça-feira 0

09:00 às 10:00

(01 haes)

0 0 01

Quarta-feira 0

10:00 às 12:30

(2.5 haes)

0

13:30 às 14:00

(0.5 haes)

0 03
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Quinta-feira 0 0

 

0 0

Sexta-feira 0

10:00 às 12:30

(2.5 haes)

0

13:30 às 16:00

(2.5haes)

0 05

TOTAL    (12 haes)

 

 

 

 

 

     Assinatura do Docente                                        Adilson Ramiro Petrucelli                                José Roberto Davóglio

                                                                                      Diretor de Serviço – Adm.                                     Diretor de
ETEC                                                                                                                   

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral”MUNICÍPIO Guariba SP

ProfessorResponsável: Sinara Aparecida Lucas da Silva Nº de HAE: 12

 

Título do Projeto: PROCESSOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM-2018

Eixo-Tecnológico: BNC / Curso(s) ETIM ADM

Eixo-Tecnológico: BNC / Curso(s) ETIM INF

 

 

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO).
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Desenvolvimento de competências na aprendizagem e desenvolvimento estratégias didá�cas, serão
tratadas com con�nuidade as metodologias de ensino dentro do currículo da BNC/ ETIM –
Administração e BNC/ETIM – Informá�ca para constante alinhamento da recuperação con�nua e
acompanhamento das progressões parciais e desenvolvimento de competências pontuais.

 

 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Obje�vo Geral

 

Promover acompanhamento direto junto aos docentes nas relações de Estratégias de Aprendizagem
no Ensino Médio Regular (BNC) ETIM – Administração e ETIM – Informá�ca.

 

Obje�vo Específico

 

Os obje�vos específicos do projeto estão em desenvolver as seguintes ações:

 

ü  Gestão Par�cipa�va com o corpo docente para viabilização de uma integração de
aprendizagem con�nua e desenvolvimento de competência;

ü  Capacitação realizada com Docentes para melhorar desenvolvimento didá�co pedagógico;

ü  Trabalho educacional para o desenvolvimento de competências;

ü  Aprendizagem enquanto construção cole�va e realização de capacitações docentes em dois
momentos durante o ano;

ü  Interdisciplinaridade com as disciplinas envolvidas BNC e ETIM para realização de ações prá�cas
dentro da Ins�tuição;

ü  Redução do número de alunos em Progressão Parcial;

ü  Desenvolvimento de projetos em junção com os aluno e docentes para a biblioteca;

ü  Realizações de ações sociais com os alunos.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

As principais metas são:
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ü  Realização de 2 capacitações com os docentes,  a primeira  no primeiro semestre, e a segunda
no segundo semestre enquanto à diversificação de Estratégias Educacionais e
documentações de diversos �pos;

ü  Redução do número de progressões parciais em 50%;

ü  Integração de 100%  no desenvolvimento de comunicação entre docentes e Pais de alunos.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Metodologicamente serão levantadas as principais opções de ensino aprendizagem para as
disciplinas e estas serão discu�das em reuniões pedagógicas/área em conjunto com toda a equipe
docente.  Aplicar projetos e a�vidades interdisciplinares e transdisciplinares, entre outras a�vidades
que visem à melhoria dos índices da Unidade Escolar e que estejam em alinhamento as propostas
dos PTDs.

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS
Apresentação do projeto de coordenação de área aos docentes e início do
projeto. 27/04 à 30/04

Recepcionar e interagir com os novos alunos.

02/05 à 04/05

 

Análise semanal do índice de frequência dos alunos e contato com não
frequentes.

Mensalmente (cada
05 dias), entre:

30 /04 - 28/12
Reunião para discussão do índice de frequência e de problemas correlatos
(Mensal)

Mensalmente (cada
15 dias)

Reunião individual para adequação das metodologias.

18 /05 - 21/05

23/07 – 08/08

Realização de a�vidades e projetos planejados.

02/05 - 10/05

23/07 – 11/08

Análise dos resultados finais 1º Semestre.

Bimestralmente
(Datas a serem

marcadas)- Datas
previstas:

25/06 - 10/07
Reunião com os professores para Reapresentação e início do projeto. 28/07 - 11/08
Recepcionar e interagir com os novos alunos. 23/07 – 26/07
Reuniões individuais para adequação de metodologias. 23/07 – 08/08
Realização das a�vidades e projeto planejados. 01/02 – 15/12
Análise dos Resultados finais 2º Semestre. Bimestralmente

(Datas a serem
marcadas)- Datas

previstas:
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05/12 - 28/12

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

 

ü  Através da execução do projeto pensa-se reduzir em ao menos 50% o índice de progressões
parciais.

 

ü  Acompanhar em 100% o alinhamento das metodologias diferenciadas propostas pelos
docentes nos diários de classe, nas fichas de desempenho do aluno e nos PTDs.

 

ü  Acompanhar em 100% a aplicabilidade das recuperações con�nuas e os momentos em que
os docentes farão uso desta metodologia.

 

ü  Promover duas capacitações, um por semestre aos docentes com obje�vo de propor
ferramentas que auxiliem o planejamento, a definição e o desenvolvimento de
metodologias de ensino.

ü  Amplo desenvolvimento do aluno perante a Prova Brasil/ Saresp e ENEM.

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor 

 

G. PARECER DO DIRETOR(NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES,
INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

 

 

 

 

 

 

Guariba, 23/ 04/2018       Carimbo e Assinatura do Diretor
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Referências para elaboração do Projeto de Coordenação de Curso:

1-       Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2-       Subsídios 2018- Metas CEETEPS(site cetechae);

3-       Perfil e Atribuições doCoordedor de Curso;

4-       Indicadores - Websai; Banco de Dados Cetec; Observatório Escolar;

5-       Calendário Escolar da U.E.

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Realizar, em 2018, 02 capacitações internas para os docentes visando melhoria no processo de escrituração e registro, bem como a
relação de ensino aprendizagem.

Projeto: Projetos de incentivo à Leitura

Responsável(eis):Edvânia F. do Nascimento Tiezi, Wallance Manoel da Cunha

Data de Início: 15/02/2016

Data Final: 06/12/2018

Descrição:

Projetos de incentivo à leitura 

Resumo

 

O projeto de Incentivo à leitura é dividido em quatro subprojetos que em diferentes linhas, busca
despertar o gosto pela leitura em alunos que não têm intimidade com gêneros literários, e aos discentes que
já possuem, serão incentivados a demonstrar seus conhecimentos através do compartilhamento de obras
lidas.

Já com a leitura dramatizada, buscar-se-á atingir alunos que se identificam com a dramaturgia, pois
os mesmos poderão demonstrar suas habilidades cênicas na apresentação de poemas e na encenação de 
capítulos ou trechos de livros. 

           

Objetivo

Despertar o gosto pela leitura de forma gradativa àqueles que não possuem intimidade com obras
literárias;

Motivar os alunos que estejam lendo com frequência, fazendo-os se sentir parte do projeto biblioteca
Ativa, utilizando também, seu poder de influência para incentivar outros alunos a frequentarem a biblioteca e
a criarem o hábito da leitura;

Outro objetivo, é abrir espaço para que os alunos se incentivem a formar grupos teatrais, o que abrirá
espaço para novos projetos como “Literatura de Cordel “ e Saraus.

 

Justificativa

O projeto será um agente impulsionador na formação de novos leitores, e fomentador de futuros
projetos culturais, o que ajudará os mesmos a lerem e escreverem melhor, a aumentar seu vocabulário, a
perder o medo em falar em público e a criar uma visão mais crítica sobre obras literárias.  

Metodologia
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O presente projeto será organizado e estruturado de forma metódica e padronizada, dentro do formato
em que cada ação será desenvolvida. A princípio, a leitura semanal será feita com a escolha dos líderes do
projeto, porém, na sequência, os demais professores e alunos terão total liberdade para escolherem os
temas pertinentes às suas áreas de estudo ou de gosto literário. As atividades dos demais projetos citados
neste documento serão realizadas sem a intervenção direta de docentes, ficando como total critério de
publicação e declamação por conta dos alunos. Todas as ações serão diretamente acompanhadas pelos
Coordenadores da Biblioteca Ativa - professores Edvânia e Anali.

 

 

Cronograma de atividades 2018 

Atividades Período
     Planejamento de como serão realizados os projetos Dia 01/03 até

15/03
·         Início dos projetos de incentivo à leitura dentro e fora da

biblioteca- escolha de textos e leituras semanalmente
nas salas de aula e exposições nos murais

Dia 15/03 até
01/04

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 02/04 até
16/04

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 17/04 até
30/04

·         Leitura Dramatizada realizada na Semana Paulo Freire Dia 02/05 até
11/05

·         Leitura Dramatizada realizada no Sarau Literário Dia 28/05 e 29/05
·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de

aula e exposições nos murais
Dia 30/06 até
13/06

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 14/06 até
28/06

·         Leitura nas férias- disponibilidade de materiais Dia 29/06 até
06/07

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 01/08 até
15/08

·         Leitura Dramatizada e exposição de trabalhos realizada
na Semana da Pátria

Dia 03/09 até
06/09

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 10/09 até
24/09

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 01/10 até
15/10

·         Escolha de textos e leituras semanalmente nas salas de
aula e exposições nos murais

Dia 17/10 até
01/11

·         Leitura nas férias- disponibilidade de materiais Dia 26/11 até
03/12

 

vidades desenvolvidas 

Projeto compartilhando experiências de leitura (Leitor do Mês) 

- Serão selecionados, previamente, alunos que tenham intimidade com a leitura e que, espontaneamente,
queiram relatar seus conhecimentos aos demais alunos;

- As apresentações serão agendadas a cada 30 dias, podendo ter até duas pessoas por datas.

- Os alunos escolhidos, na prevista data, passarão pelas salas fazendo um resumo da leitura que fez,
expondo seus conhecimentos para instigar os possíveis leitores a ler a referida obra, sem contar o final do
livro;
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Propaganda da Leitura (Contínuo) 

- Inicialmente, igual ao projeto anterior, serão selecionados alunos que tenham intimidade com a leitura e
que, espontaneamente, queiram relatar seus conhecimentos aos demais alunos, porém, expondo resumos e
críticas às obras em murais próprios, criando assim, um interesse aos demais alunos à determinada leitura. 

- Os trabalhos poderão ser expostos sem datas previamente estimuladas, conforme a disposição dos
alunos. 

Leitura Dramatizada (apresentação nas festividades escolares);

 

- Já os alunos com afinidades a obras da dramaturgia (Teatrais), poderão fazer leituras dramatizadas,
utilizando entonações de voz pertinentes às características físicas e psicológicas dos personagens; ou

- Declamar poesias, transmitindo a emoção dos poetas interpretados.

 

Cronograma de Leitura Semanal (leitura compartilhada)

O projeto tem como proposta a inserção da leitura semanal feita nas primeiras aulas de um
determinado dia da semana, podendo a mesma ocorrer às Segundas ou sextas-feiras.  Para isso, é
imprescindível a participação (e incentivo) dos professores na escolha dos textos que serão lidos em sala de
aula, podendo esses ser trechos de livros, reportagens, poemas, frases de pensadores, citações, entre
outros. 

Atividades:

- Antes do início das primeiras aulas (de um determinado dia), será anunciado o texto escolhido e
posteriormente, o mesmo será lido em voz alta, pelo professor ou pelo aluno;

- A escolha e a busca pelo texto poderão ser de iniciativa do professor, dos coordenadores do projeto
biblioteca ativa ou pelo aluno que ser propuser a isso;

- De cada texto lido deverá ser feito uma cópia e encaminhado à biblioteca, para que posteriormente, todos
possam ter cesso ao material.

 

 

Custo previsto 

Não há previsão de custo nesse projeto.

 

Resultados esperados

 

- Acredita-se no que tais feitos poderão motivar ainda mais aos alunos que já que têm gosto pela leitura, pois
poderão transmitir / transferir seus conhecimentos aos demais colegas, o que poderá incentivá-los a ler cada
vez mais;

- Outro feito que será atingido com esse projeto, é o incentivo à leitura, pois relatos feitos pelos próprios
alunos, tem um peso muito maior de persuasão, do que feito por outras pessoas da comunidade escolar.

- Como serão utilizados vários formatos de leitura e exposição das obras, estima-se atingir um maior e
variado público leitor.
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Considerações finais: 

Para que todos esses projetos aconteçam com sucesso, é preciso que haja a colaboração de toda
comunidade escolar, em especial, os professores. É fato, também, que alunos motivados faz propagandas
muito positivas da Etec, o que agrega muito valor à imagem da escola, e consequentemente, atrai novos
alunos à instituição.
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: Projeto de Coordenação Pedagógica - 2018

Responsável(eis):Profa. Maria Aparecida Beltrame

Data de Início: 19/04/2018

Data Final: 28/12/2018

Descrição:

 

Projeto de Coordenação Pedagógica – 2018

 

http://hae.azurewebsites.net/imprimirProjeto.php?id=25063

 

Unidade: Etec Bento Carlos Botelho do Amaral

Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 – 2022

 

Resumo do projeto

 O presente projeto é uma breve apresentação das ações que serão realizadas como coordenador de Projeto responsável
pela Coordenação Pedagógica, alinhadas ao Plano Plurianual de Gestão 2018. Ao decorrer dos tópicos serão
apresentadas as justificativas, o Objetivo do trabalho que será reduzir em 50% os índices de evasão, as metas para se
atingir o objetivo esperado, e por fim, o cronograma das atividades fragmentado em ações, como o passo a passo para se
atingir o sucesso esperado.

 

 

Objetivos

 

Objetivo Geral

Reduzir o número de perda em 50% no 3° módulo de técnico em Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de técnico
em Açúcar e Álcool de 24,32 para 12,16%, o 2° módulo de técnico em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%.

 

Objetivos Específicos

 · Capacitar e orientar os professores para a utilização de metodologias diferenciadas a fim de motivar os discentes e
reduzir a evasão;

· Capacitar e orientar os professores e coordenadores da unidade escolar para utilização de metodologias e instrumentos
de avaliação diferenciado mais eficientes buscando sempre a redução do índice de evasão.

http://hae.azurewebsites.net/imprimirProjeto.php?id=25063
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· Acompanhar e orientar os coordenadores quanto ao acompanhamento da frequência dos alunos e de possíveis
problemas que estejam ocasionando evasão no curso.

 · Acompanhar e orientar os docentes com relação aos registros acadêmicos e práticas docentes;

· Acompanhar e orientar os docentes na definição e aplicação de instrumentos diversificados de recuperação, bem como
os registros nos Planos de Trabalhos Docentes e diários de classe.

· Acompanhar e orientar os docentes quanto a aplicação das atividades de progressão parcial.

 

Justificativa

 

A evasão escolar atualmente é um dos principais problemas das unidades escolares, tal fato se dá por inúmeros motivos,
porém, identificar os problemas e as causas se faz extremamente necessário para buscar soluções plausíveis que
possibilitem ao menos a redução da evasão. Abaixo, serão apresentados alguns números estatísticos em relação à Evasão
escolar do 2° semestre de 2017, comparando com o 1° semestre de 2017.

 

 

 

TABELA I Acompanhamento do Curso Técnico em Administração – noturno

 

1º módulo

(1º semestre 2017)

Entrada

1º semestre/2017

40

Entrada – 2º módulo 2º
semestre/2017

40

% de perda comparativa

 

0%
2º módulo

(1º semestre 2017)

----

Entrada 1º semestre/2017

 

----

Entrada – 3º módulo 2º
semestre/2017

---

 

% de perda comparativa

 

---

3º módulo

(1º semestre 2017)

Entrada

1º semestre/2017

 33

Saída – 3º módulo 2º
semestre/2017

29

% de perda comparativa

 

12%

 

 

Analisando os dados acima, nota-se que tanto o primeiro quanto o terceiro módulo, tiveram perdas relativamente baixas,
o que demonstra que as ações de combate à evasão estão sendo eficazes. Porém, para elevar ainda mais os cursos do eixo
de gestão e negócios, deve-se trabalhar para diminuir 50% das perdas comparativas, reduzindo para 6% o 3° módulo de
Administração.

 

TABELA II

Acompanhamento do Curso Técnico em Açúcar e Álcool – noturno
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1º módulo

(1º semestre 2017)

Entrada

1º semestre/2017

40

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

40

% de perda comparativa

 

0%
2º módulo

(1º semestre

2017)

Entrada

1º semestre/2017

37

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

 

24,32%
3º módulo

(1º semestre

2017)

Entrada

1º semestre/2017

36

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

32

% de perda comparativa

 

11%

 

De acordo com a tabela acima, o último ano em que teve o 2° módulo de segurança do trabalho foi no segundo semestre
de 2015, época essa em que o curso estava passando por algumas dificuldades, antes de ser reformulado para ser
oferecido novamente em 2017. Dessa forma, nota-se que houve uma evasão relativamente grande, o que nos faz atentar-
se ao módulo em 2017, para que se possa trabalhar estratégias que reduza em 50% o número de evasão, tendo como
objetivo ter no máximo 12, 16% de discentes desistentes.

 

 

 

 

 

TABELA III

Segurança do Trabalho – noturno

 

1º módulo

 

(1º semestre 2017)

Entrada

1º semestre/2017

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

% de perda comparativa

2º módulo

(2º semestre

2015)

Entrada

2º semestre/2015

37

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

24,32%

3º módulo

(1º semestre

2017)

Entrada

 

1º semestre/2017

__

Saída – 3º módulo

 

2º semestre/2017

__

% de perda comparativa

 

 

 __

 

De acordo com a tabela acima, o último ano em que teve o 2° módulo de segurança do trabalho foi no segundo semestre
de 2015, época essa em que o curso estava passando por algumas dificuldades, antes de ser reformulado para ser
oferecido novamente em 2017. Dessa forma, nota-se que houve uma evasão relativamente grande, o que nos faz atentar-
se ao módulo em 2017, para que se possa trabalhar estratégias que reduza em 50% o número de evasão, tendo como
objetivo ter no máximo 12, 16% de discentes desistentes.
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Analisando as tabelas sobre evasão de alunos por curso e módulos, chega-se a conclusão de que houve uma nítida
redução da evasão comparado a semestres anteriores, isso demonstra que de forma geral, a equipe de professores e
gestores foram eficazes, não significando que as ações de combate devam cessar, e sim ser tratada de forma mais
pontuais, conforme às necessidades. Porém, o trabalho deverá ser intenso para se diminuir a evasão em 50% do terceiro
módulo de Administração, de 12% para 6%, e o terceiro módulo de açúcar e álcool de 24%,32 para 12,16%. Quanto ao
curso de Segurança do Trabalho, o mesmo voltou a ser oferecido no 2° semestre de 2017, após passar por algumas
reformulações. Quando analisa no segundo semestre de 2015, o curso passava por alguns problemas, que refletiu
no alto índice de 24,32% de evasão. Dessa forma, meta é que no 1° semestre de 2018, esse número caia em 50%,
chegando no máximo em 12,16.

Ao analisar os dados dos conselhos intermediário e final, nota-se que a quantidade de menções Insatisfatórias não é
preocupante, pois apenas 5% dos discentes dos cursos modulares noturnos apresentaram alguma menção “I “. Quanto às
frequências abaixo do 75% dos mesmos alunos matriculados nos módulos analisados, buscar-se-á uma redução 7,5%, ou
seja, de 25% dos atuais 30%.

Os motivos registrados para os trancamentos e desistências são variados, dentre eles, trabalho, faculdade e
principalmente motivos pessoais, o que acredita –se que este último deve-se à inúmeros motivos ligados diretamente ao
andamento do curso, tais como: aulas inadequadas, professores mal preparados e problemas internos dentro de sala de
aula, desta forma pode-se afirmar que professores bem preparados, com aulas diferenciadas, acompanhamento sistêmico
da frequência e justificativas de abandono e/ou trancamento, bem como questionários diagnósticos com alunos e
docentes podem reduzir tais índices, melhorando ainda mais a qualidade de ensino desta unidade.

 

 

Metodologia

 · Orientar quanto à importância da aplicação e avaliações adequadas ao processo ensino-aprendizagem, através de
capacitações e acompanhamento realizados periodicamente (de acordo com o calendário); · Organizar a integração:
aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reuniões periódicas e bate-papos informais;

· Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os
alunos, ; · Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento dos cursos;

· Organizar a formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas, como a Aprendizagem
baseada em projetos a serem realizadas durante as reuniões pedagógicas;

 · Acompanhar o desenvolvimento de resultado das progressões parciais periodicamente durante as reuniões da
coordenação pedagógica Acompanhamento sistêmico das questões abordadas nos questionários aplicados
bimestralmente.

 

Resultado esperado

· Reduzir o índice de perda em, em 50% no 3° módulo em Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de Açúcar e
Álcool de 24,32 para 12,16%, o 2° módulo em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%.

Oferecer ao menos 01 capacitações sobre a utilização de metodologias diferenciadas a fim de motivar os discentes e
reduzir a evasão no ano de 2018;

 · Capacitar e orientar 80% dos 32 (ou seja 25) professores e 100% (05) dos coordenadores da unidade escolar para
utilização de metodologias e instrumentos de avaliação diferenciado mais eficientes buscando sempre a redução do
índice de evasão.

 · Acompanhar e orientar os 05 coordenadores quanto ao acompanhamento da frequência dos alunos e de possíveis
problemas que estejam ocasionando evasão no curso através de registros semanais/ quinzenais das reuniões de
coordenação e alinhamento com a direção.

· Acompanhar e orientar 100% dos 32 docentes com relação aos registros acadêmicos e práticas docentes, reduzindo o
índice de erros de registro;
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 · Acompanhar e orientar 100% dos 32 docentes na definição e aplicação de instrumentos diversificados de recuperação,
bem como os registros nos Planos de Trabalhos Docentes e diários de classe e também na aplicação das atividades
referentes à Progressão Parcial.

Equipe do projeto

 

 

Metas Associadas

Metas da unidade

 Realizar capacitações ao menos 2 capacitações internas por ano aos docentes visando a melhoria do processo de
escrituração e registro, bem como do processo de ensino aprendizagem até 2018.

 

Metas do Centro Paula Souza

 

Acompanhamento da eficiência escolar

Recursos necessários

Recurso                                                                            Fonte do Recurso                                                        Valor
estimado

                                                                                                                                                                                                  
R$ 0,00

Soma dos recursos

Atividades

 

Atividades Data inicial Data final  
Análise das frequências e registros de diários de classe

16/04/2018 20/04/2018
 

Aplicação do 2º questionário qualitativo aos alunos. 02/05/2018 04/05/2018

Orientar docentes no Conselho Intermediário 05/05/2018 05/05/2018
Reunião Pedagógica - resultados do 1º Bimestre e dos
questionários qualitativos aplicados à docentes e alunos

05/05/2018 05/05/2018

Aplicação do 1º questionário qualitativo aos alunos 01/05/2018 01/05/2018
Reunião de alinhamento com Direção e Coordenadores -
análise das frequências, registros e resultados do

08/05/2018 08/05/2018
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Conselho.
Reunião de alinhamento com Direção e Coordenadores -
análise das frequências, registro e menções para o
conselho intermediário

09/05/2018 09/05/2018

Análise dos resultados dos questionários aplicados aos
alunos

08/05/2018 08/05/2018

Reunião de alinhamento com direção e coordenadores -
apresentação dos resultados obtidos.

14/05/2018 14/05/2018

Análise dos resultados apresentados na reunião e tomada
de decisão para solução dos problemas apresentados

16/05/2018 16/05/2018

Análise dos resultados apresentados na reunião e tomada
de decisão para solução dos problemas apresentados

23/05/2018

 

23/05/2018

Reunião de alinhamento com a Direção e Coordenadores
-

análise das frequências e registros de diários de classe.

23/05/2018

 

23/05/2018

Reunião de alinhamento com Direção e Coordenadores -
análise das frequências dos alunos. Análise das
frequências e registros de diários de classe.

29/05/2018 29/05/2018

Acompanhamento das aulas dos professores 30/05/2018 30/05/2018
Reunião de alinhamento com a Direção e
Coordenadores - análise das frequências e
registros de diários de classe

05/06/2018 05/06/2018

Análise dos resultados apresentados na
reunião e tomada de decisão para solução
dos problemas apresentados.

11/06/2018 18/06/2018

Reunião de alinhamento com Direção e
Coordenadores - Análise das frequências e
registros de diários de classe.

19/06/2018 19/06/2018

Análise dos resultados apresentados na
reunião e tomada de decisão para solução
dos problemas apresentados

20/06/2018 03/07/2018

Reunião de alinhamento com a direção e
Coordenadores - Análise dos resultados
apresentados na reunião e tomada de
decisão para solução dos problemas.

03/07/2018 03/07/2018

Participar e orientar docentes no Conselho de
Classe Intermediário/Final.

12/07/2018 12/07/2018

Planejamento de atividades referentes ao 2
semestre de 2018.

13/07/2018 23/07/2018

Planejamento da reunião do segundo
semestre de 2018

13/07/2018 26/07/2018

Preparação das atividades de recepção aos
alunos para segundo semestre. Preparação
de capacitação sobre Metodologias
diferenciadas

13/07/2018 27/07/2018

Reunião de Planejamento 2 semestres de
2018

28/07/2018 28/07/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores - Apresentação dos resultados
através das análises realizadas.

07/08/2018 07/08/2018

Reunião Pedagógica - Resultados do 1º
semestre dos questionários qualitativos -
Capacitação sobre Metodologias
diferenciadas.

10/08/2018 16/08/2018

Reunião de alinhamento com os
Coordenadores - Análise das frequências e

21/08/2018 21/08/2018
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registros de diários de classe,
acompanhamento das aulas dos professores.
Reunião de alinhamento com os
Coordenadores - Análise das frequências e
registros de diários de classe,
acompanhamento das aulas dos professores.

04/09/2018 04/09/2018

Aplicação do 2 questionário qualitativo aos
alunos.

10/09/2018 14/09/2018

Reunião de alinhamento com a direção e
coordenadores, tomada de decisão para
solução dos problemas apresentados.

18/09/2018 18/09/2018

Análise dos resultados dos questionários
aplicados aos alunos.

19/09/2018 25/09/2018

Reunião de alinhamento com os
Coordenadores - Análise das frequências e
registros de diários de classe e menções para
o conselho.

18/09/2018 25/09/2018

Análise e tabulação de indicadores obtidos
através do 2º questionário qualitativo dos
alunos

24/09/2018 28/09/2018

Conselho Intermediário 29/09/2018 29/09/2018

Reunião de alinhamento com coordenadores
- análise das frequências e registros de diário
de classe e menções para o conselho

02/10/2018 02/10/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores- análise das frequências e
registros de diário de classe

02/10/2018 09/10/2018

Aplicação do 2º questionário qualitativo aos
docentes.

10/10/2018 16/10/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores – análise das frequências e
registros de diário de classe

16/10/2018 16/10/2018

Reunião pedagógica – Resultados dos
questionários qualitativos aplicados à
docentes e alunos e ações realizadas no
período

20/10/2018 20/10/2018

Análise e tabulação de indicadores obtidos
através do 2º questionário qualitativo dos
alunos

23/10/2018 30/10/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores- análise das frequências e
registros de diário de classe

13/11/2018 13/11/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores- análise das frequências e
registros de diário de classe

27/11/2018 27/11/2018

Reunião de alinhamento com direção e
coordenadores – Análise das frequências e
registros de diário de classe e menções para
o conselho Final.

04/12/2018 04/12/2018

Participação e orientação aos docentes no
Conselho Final

14/12/2018 14/12/2018

Reunião de Planejamento – Apresentação dos
resultados obtidos no ano e metas para o
próximo ano

18/12/2018 18/12/2018

Reunião Final com coordenadores para fechamento dos
registros e documentação dos cursos 19/12/2018 19/12/2018

Alinhamento com coordenadores para fechamento de
registros e documentos dos cursos 19/12/2018 28/12/2018
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Pareceres

Parecer – Diretor

Pareceres Parecer - Diretor Emitido por José

Roberto Davoglio em 10/04/2018 08:28:01

Considerando que o projeto em questão tem em sua essência a continuidade do excelente trabalho iniciado pela
Coordenadora Pedagógica anterior, pleiteando o atendimento de todas as necessidades, metas e objetivos contidos no
PPG e demandas de toda a comunidade da U.E., sou plenamente favorável à aprovação e execução do projeto.

Parecer - Coordenador de Projetos Emitido por Magda Barbosa Dos Santos Rodrigues em 18/04/2018 11:06:17

Etec BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL Município: Guariba

Nome do Docente: MARIA APARECIDA BELTRAME

Parecer GSE/Geped – Supervisão Educacional Pedagógica Regional Ribeirão Preto nº 41 Abril/2018

Parecer Técnico da Supervisão:

Análise e Fundamentação O projeto de coordenação pedagógica 2018 contempla a redução de 50% dos índices de perda
dos cursos técnicos modulares e dentre as principais funções destaca-se: capacitação de coordenadores de cursos e
docentes, orientação sobre registros acadêmicos, aperfeiçoamento de instrumentos diversificados de recuperação
contínua, acompanhamento de projetos interdisciplinares, planejamento, controle e avaliação do processo ensino
aprendizagem e acompanhamento da eficiência escolar.

 Considerando que:

Análise e Fundamentação O projeto de coordenação pedagógica 2018 contempla a redução de 50% dos índices de perda
dos cursos técnicos modulares e dentre as principais funções destaca-se: capacitação de coordenadores de cursos e
docentes, orientação sobre registros acadêmicos, aperfeiçoamento de instrumentos diversificados de recuperação
contínua, acompanhamento de projetos interdisciplinares, planejamento, controle e avaliação do processo ensino
aprendizagem e acompanhamento da eficiência escolar. Considerando que:

• O Projeto de Coordenação Pedagógica da Professora Maria Aparecida Beltrame, da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral - Guariba, atende as diretrizes emanadas pela Cetec conforme o Ofício No. 34/2017 - GSE/Geped e Subsídios
para elaboração do Projeto referente ao ano de 2018.

• O projeto de coordenação pedagógica tem como objetivo principal a redução do índice de perda das habilitações
profissionais. A partir de indicadores da unidade escolar, disponíveis no Banco de Dados da CETEC, a análise da
porcentagem de perda comparativa do 1º semestre de 2017 e semestre anterior, indicou a necessidade da redução em
50% da evasão de determinadas habilitações e módulos, a saber: 3º módulo de Técnico em Administração (12%), 2º
módulo de técnico em Açúcar e Álcool (24,32%) e 2º módulo de Técnico em Segurança do Trabalho (24,32%).

• O projeto da coordenadora pedagógica propõe acompanhar metodologias de ensino, registros escolares, planejamento e
desenvolvimento das aulas e formação continuada aos docentes.

• A direção da unidade escolar cita que o acompanhamento do projeto será através de reuniões com a coordenação
pedagógica e planilhas de monitoramento.

 • O parecer da direção é favorável ao projeto, que foi elaborado a partir de indicadores de evasão da unidade,
disponíveis no Banco de Dados - CETEC, com ações que visam o aprimoramento didático pedagógico, contribuindo
para a permanência do aluno.

Conclusão:

 

À vista do exposto, manifestamo-nos favoravelmente a autorização em caráter excepcional de 28 horas-atividades
específicas a Profª. Maria Aparecida Beltrame, a partir de 19 de abril de 2018, para responder pela Coordenação de
Projetos Responsável pela Gestão Pedagógica da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral, em Guariba.
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( X ) Recomendo o desenvolvimento do projeto com 28 HAEs a partir de 19/04/2018.

( ) Solicita-se revisão e reapresentação do projeto ao Grupo de Supervisão Educacional.

( ) Não recomendo o desenvolvimento do projeto.

 

São Paulo, 18 de abril de 2018. Magda Barbosa dos Santos Rodrigues Assistente de Supervisão Educacional Supervisão
Educacional Pedagógica Ribeirão Preto

 

De acordo,

 

Almério Melquíades de Araújo

Coordenador de Ensino Médio e Técnico

 Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico

 Emitido por Cetec - Coordenador em 19/04/2018 09:48:23

projeto aprovado

 

© Copyright 2009, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto de Orientação e Apoio educacional 2018

Responsável(eis):Wallance Manoel da Cunha

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Resumo do projeto
h
O presente projeto é uma breve apresentação das ações que serão realizadas como coordenador de Projeto de Orientação e Apoio
Educacional, alinhadas ao Plano Plurianual de Gestão 2018. Ao decorrer dos tópicos serão apresentadas as justificativas - que utilizará
tabelas para apontar os principais problemas de evasão da unidade, facilitando as ações que deverão ser tomadas para combatê-las,
linha essa que será o principal motivo de trabalho em 2018. Em seguida, será mostrado o Objetivo do trabalho que será reduzir em
50% os índices de evasão. Na sequência, verá-se as metas para se atingir o objetivo esperado, e por fim, o cronograma das atividades
fragmentado em ações, como o passo a passo para se atingir o sucesso esperado.
h
h

Objetivos
hObjetivo Geral

Reduzir o número de perda em 50% no 3° módulo de técnico em Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de técnico
em Açúcar e Álcool de 24,32 para 12,16%, o 2° módulo de técnico em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%.

 Objetivo Específico 

 
·         Auxiliar com Ferramentas diagnósticas para identificar principais causas de Evasão nos cursos modulares noturnos;
·         Auxiliar os gestores elaborando Treinamentos e Orientações com os membros da unidade escolar para Instruí-los como

cada um pode ajudar a combater a evasão, conforme o objetivo geral;
·         Trabalhar em conjunto com a coordenação pedagógica, estratégias para diminuir a quantidade de menções Insatisfatórias  e

progressões  no ensino integrado e modular;
·         Desenvolver em conjunto com os coordenadores de curso, ferramentas para aumentar a frequência dos alunos, orientando

os pais sobre os problemas advindos da baixa frequência;

.         Envolver os pais dos discentes em projetos promovidos pela unidade;  
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h

Justificativa
hO assunto “evasão escolar” vem recebendo – ao longo do tempo – vários enfoques, de acordo com Cruz (2013). Primeiramente,
enxergava-se a necessidade de se descobrir quais eram os principais motivos que levavam os alunos a desistirem / abandonarem
os estudos. Posteriormente, começou-se a utilizar o diagnóstico da causa como uma ferramenta de combate à evasão, ou seja,
passou a usar/focar nas ações que encorajassem os discentes a permanecerem nos cursos até o seu término. Dessa forma, as
equipes gestoras – e professores -  passaram a trabalhar de modo proativo, usando a estatística da evasão como uma poderosa
ferramenta para aplicar ações preventivas.
Sendo assim, o tema evasão é de extrema relevância para uma unidade escolar porque mexe com todos os
departamentos de uma escola, principalmente em seus efeitos. Logo, não pode ser deixado apenas para a
coordenação de curso, deve-se estendê-lo de tal forma que a escola toda trabalhe de modo integrada, que
faça parte da cultura da unidade, para que todos entendam que o “cuidado com o aluno” começa desde as
ações mais simples como “ o bom dia de um vigilante”  à  “simpatia da profissional da merenda”; da
metodologia de ensino aplicada em sala de aula à atenção da coordenação em  escutar os problemas que
um aluno traz de casa.
Abaixo, serão apresentados alguns números estatísticos em relação à Evasão escolar do 2° semestre de
2017, comparando com o 1° semestre de 2017.

Metodologia
h·         Participar das Reuniões de gestores para acompanhar os relatórios de baixa frequência, bem como analisar todas as ocorrências feitas na

semana junto aos coordenadores de curso, tanto nos cursos integrados, quanto os modulares do período noturno;
·         Promover ações de integração com os novos alunos – Gincana, dinâmicas;
·         Realizar  reuniões com pais e alunos para instruí-los sobre como deve ser a conduta do aluno /   comportamento do mesmo, de acordo com

o regimento do centro Paula Souza. Além disso, informar os direitos que os alunos adquirem ao fazerem parte do corpo discente da Etec;
.        Integrar os alunos sobre todas as ações que acontecem na escola, bem como torná-los membros ativos nas tomadas de decisões e na criação

e desenvolvimento de projetos através do Grêmio estudantil;
·         Participar das reuniões de pais com o intuito de dar o feedback necessários sobre o comportamento e conduta de seus filhos;
·         Incentivar os alunos a participarem dos projetos que a unidade estiver desenvolvendo, expondo cartazes com calendários de eventos,

criando grupos em redes sociais, avisando semanalmente nas classes, com a colaboração dos professores e coordenadores;
·         Trabalhar junto à ATA na busca de parcerias (com empresários) para geração de estágios / empregos, e visitas técnicas para os alunos;
·         Contribuir com a ATA na busca de palestrantes para explanar assuntos relacionados ao Mercado de trabalho, Combate às drogas, sobre os

Tipos de preconceitos praticados pela sociedade, Instruções sobre doenças sexualmente transmissíveis, Combate à corrupções,
proporcionando dois eventos a cada semestre;

·         Trabalhar conjuntamente às coordenações, por meio de reuniões, para que seja demonstrado aos doentes a importância de se trabalhar a
recuperação contínua sempre que necessário; e que a mesma seja devidamente inserida no NSA;

         Trabalhar de forma integrada nas ações de incentivo de alunos nos vestibulinhos;
·        Acompanhar os alunos encaminhados ao conselho tutelar.
h

Resultado esperado
h·         Ter realizado reunião com os 498 alunos da unidade escolar, 232 do ETIM e 266 dos ensinos modulares noturno sobre as novas regras de

entrada e saída da escola, conforme o novo manual do aluno;
.         Ter instalado um Grêmio estudantil atuante nas dependências da unidade escolar, que seja criativo e que desenvolvam projetos que

promovam o bem-estar dos alunos;
·         Fazer com que os 498 alunos saibam dos direitos e deveres contidos no regimento comum das etecs;
·        Ter reduzido em 50% o índice de perda de alunos evadidos dos cursos modulares noturno, o 3° módulo em Administração de 12% para

6%; o 2° módulo de Açúcar e Álcool de 24,32% para 12,16% e o 2° módulo em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%.
·       Ter instruído - através de planilhas - os 498 alunos da unidade que a Etec utiliza várias metodologias avaliativas, não apenas as avaliações

tradicionais, como a individual;
 ·       Ter diminuído em 25% o número de alunos com baixa frequência, de 76 discentes ( número de 2017) para 57;
·       Ter garantido que 100% dos alunos que não atingirem as menções desejadas tenham direito a recuperação contínua a cada avaliação

aplicada;
·         Ter incentivado e instruído os 13 alunos que ficaram de progressão a cumprirem a entrega dos trabalhos no prazo de no máximo um mês

após o início das aulas;
 
·        Ter desenvolvido duas palestras de Combate ao Bullying, uma em cada semestre – junto aos docentes do projeto biblioteca ativa;
·         Ter incentivado os discentes para que 70% (de um total de 498 alunos) tenham participado dos projetos

desenvolvidos pela escola.
 

Atividades
h   
Atividades Data inicial Data final  
Reuniões de Planejamento – Passar as informações sobre o projeto
de O.E., as ações que serão feitas e os resultados alcançados. 05/02/2018 07/02/2018 ht   
Reunião didático pedagógica e de curso – Informar sobre os Atuais
números de menções Insatisfatórias, frequências baixas, 08/02/2018 09/02/2018 ht   
Recepção dos alunos - Gincanas de integração e esclarecimentos
dos objetivos dos cursos 15/02/2018 21/02/2018 ht   
Reunião com a direção e gestores – Discutir os números de baixa
frequência e medidas/ sugestões para combatê-las em equipe. 22/02/2018 22/02/2018 ht   
Acompanhar para que sejam feitas recuperações contínuas e que
sejam utilizadas metodologias diferenciadas nas avaliações 05/03/2018 08/03/2018 ht   
Palestra de integração com ex-alunos 01/03/2018 09/03/2018 ht   
Reunião com os alunos para informá-los e instruí-los sobre como 23/02/2018 09/03/2018 ht   
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participar do grêmio, bem como a formação das chapas.
Acompanhamentos de faltas e entrar em contato com os
responsáveis pelos alunos 19/03/2018 23/03/2018 ht   
Início do projeto sobre Bullying - Filmes, rodas de conversas,
palestras com psicólogos 22/03/2018 05/04/2018 ht   
Reunião com a direção e gestores – Discutir os números de baixa
frequência e medidas/ sugestões para combatê-las em equipe. 12/04/2018 12/04/2018 ht   
Conselho de classe intermediário – Análise dos números de
menções Insatisfatórias e de baixa frequência; 14/04/2018 14/04/2018 ht   
Reunião de conselho de escola 19/04/2018 19/04/2018 ht   
Reunião com os representantes discentes – receber um feedback
sobre os possíveis problemas que possam estar acontecendo em
sala de aula.

18/04/2018 25/04/2018 ht   

Reunião com os Pais – Conversar sobre as menções dos discentes,
e as maiores dificuldades e problemas que possam estar passando. 26/04/2018 30/04/2018 ht   
Preparativos do Sarau e da semana Paulo Freire 01/05/2018 07/05/2018 ht   
Continuação do projeto sobre Bullying - Filmes, rodas de
conversas, palestras com psicólogos 03/05/2018 17/05/2018 ht   
Reunião de conselho de escola 05/06/2018 05/06/2018 ht   
Conselho de classe Final – Análise dos números de menções
Insatisfatórias e de baixa frequência; 12/07/2018 12/07/2018 ht   
Análise dos dados do Conselho de classe para novas estratégias no
segundo semestre 16/07/2018 19/07/2018 ht   
Período de criação de estratégias para novas ações do 2° semestre 19/07/2018 26/07/2018 ht   
Reunião com a direção e gestores – Discutir os números de baixa
frequência e medidas/ sugestões para combatê-las em equipe. 26/07/2018 26/07/2018 ht   
Reuniões de Planejamento – Passar as informações sobre o projeto
de O.E., as ações que serão feitas e os resultados alcançados. 28/07/2018 28/07/2018 ht   
Palestra de integração com ex-alunos 01/08/2018 10/08/2018 ht   
Reunião didático pedagógica e de curso – Informar sobre os Atuais
números de menções Insatisfatórias, frequências baixas. 11/08/2018 11/08/2018 ht   
Palestra sobre Orientação Vocacional 22/08/2018 22/08/2018 ht   
Reunião de conselho de escola 23/08/2018 23/08/2018 ht   
Acompanhar para que sejam feitas recuperações contínuas e que
sejam utilizadas metodologias diferenciadas nas avaliações 03/09/2018 06/09/2018 ht   
Projeto sobre jogos empresariais 03/09/2018 17/09/2018 ht   
Acompanhamentos de faltas e entrar em contato com os
responsáveis pelos alunos 17/09/2018 21/09/2018 ht   
Conselho intermediário - Conselho de classe intermediário –
Análise dos números de menções Insatisfatórias e de baixa
frequência;

28/09/2018 28/09/2018 ht   

Continuação do projeto sobre Bullying - Filmes, rodas de
conversas, palestras com psicólogos 14/09/2018 28/09/2018 ht   
Acompanhamento para que o maior número de alunos participem
da feira tecnológica 2018, das cursos integrados e modulares. 01/10/2018 08/10/2018 ht   
Reunião didático pedagógica e de curso – Informar sobre os Atuais
números de menções Insatisfatórias, frequências baixas. 20/10/2018 20/10/2018 ht   
Reunião com os representantes discentes – receber um feedback
sobre os possíveis problemas que possam estar acontecendo em
sala de aula.

24/10/2018 25/10/2018 ht   

Reunião com a direção e gestores – Discutir os números de baixa
frequência e medidas/ sugestões para combatê-las em equipe. 22/11/2018 22/11/2018 ht   
Reuniões de Planejamento – Passar as informações sobre o projeto
de O.E., as ações que serão feitas e os resultados alcançados. 15/12/2018 15/12/2018 ht   
Conselho de classe intermediário e Final – Análise dos números de
menções Insatisfatórias e de baixa frequência; 19/12/2018 19/12/2018 ht   
Análise dos dados do conselho final, das ações do grêmio, para
início dos projetos 2019 20/12/2018 28/12/2018 ht   
h
 
h

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas associadas:

Projeto: Alumínio e Garrafas Pets.

Responsável(eis):Profª. Maria Aparecida Beltrame/ Prof° Antonio Aparecido Aleixo
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Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 20/12/2018

Descrição:

 

RESUMO

 

     O projeto tem foco do desenvolvimento da comunidade escolar em da escola gerando fonte de observação e pesquisa
exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores e educandos envolvidos.  O trabalho interdisciplinar com Artes,
Sociologia, Geografia e Biologia e teve utilidade para trabalhar  transformação da sociedade local, meio ambiente e
mudança de paradigma,  ocasionando produções de texto, fotografias,  cada uma encantadora o aluno foi além da
imaginação, os alunos ficavam entusiasmados esperando o dia seguinte para poder contar o que tinham produzidos.

A educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem desenvolvidos pelos adolescentes/juvenis, explorar
sua relação com a natureza e os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico. São aí que o projeto
inserem eles  e aproximam os estudantes para a realidade, fazendo com que os adolescentes/juvenis criem hábitos
sustentáveis e ecologicamente corretos. O Projeto Reciclagem serve como objeto de aplicação prática  dos  5 Rs e a
vivência do educando. Os alunos servem de multiplicadores, porque levam o que aprendem na escola para casa e, deste
modo, o desenvolvimento comportamental não se restringe à escola. 

 O resultado do projeto escolar conscientização com os alunos sobre a importância de,  repensar, recusar, reutilizar,
reciclar e  reduzir o desperdício de recicláveis. Amplificando a necessidade de uma mudança de postura que é preciso
implantar na sociedade com relação à cultura com o lixo.

OBJETIVOS

O projeto tem por objetivo desenvolver os seguintes aspectos:

• Desenvolver atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente, cultivando valores éticos, morais,
ecológicos e estéticos.

• Aumentar a importância da reciclagem e sua conscientização;

• Interdisciplinaridade entre as disciplinas Artes, Sociologia, Geografia e Biologia;

·         Contribuir para a formação de cidadãos cons cientes ambientalmente;

·         Mostrar que a reciclagem traz inúmeros benefícios para a sociedade, reduzindo o volume de lixo.

 

RESUMO

 

     O projeto tem foco do desenvolvimento da comunidade escolar em da escola gerando fonte de observação e pesquisa
exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores e educandos envolvidos.  O trabalho interdisciplinar com Artes,
Sociologia, Geografia e Biologia e teve utilidade para trabalhar  transformação da sociedade local, meio ambiente e
mudança de paradigma,  ocasionando produções de texto, fotografias,  cada uma encantadora o aluno foi além da
imaginação, os alunos ficavam entusiasmados esperando o dia seguinte para poder contar o que tinham produzidos.

     A educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem desenvolvidos pelos adolescentes/juvenis, explorar
sua relação com a natureza e os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico. São aí que o projeto
inserem eles  e aproximam os estudantes para a realidade, fazendo com que os adolescentes/juvenis criem hábitos
sustentáveis e ecologicamente corretos. O Projeto Reciclagem serve como objeto de aplicação prática  dos  5 Rs e a
vivência do educando. Os alunos servem de multiplicadores, porque levam o que aprendem na escola para casa e, deste
modo, o desenvolvimento comportamental não se restringe à escola. 

 O resultado do projeto escolar conscientização com os alunos sobre a importância de,  repensar, recusar, reutilizar,
reciclar e  reduzir o desperdício de recicláveis. Amplificando a necessidade de uma mudança de postura que é preciso
implantar na sociedade com relação à cultura com o lixo.
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OBJETIVOS

O projeto tem por objetivo desenvolver os seguintes aspectos:

• Desenvolver atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente, cultivando valores éticos, morais,
ecológicos e estéticos.

• Aumentar a importância da reciclagem e sua conscientização;

• Interdisciplinaridade entre as disciplinas Artes, Sociologia, Geografia e Biologia;

·         Contribuir para a formação de cidadãos cons cientes ambientalmente;

·         Mostrar que a reciclagem traz inúmeros benefícios para a sociedade, reduzindo o volume de lixo.

JUSTIFICATIVA

A Educação Ambiental envolvida com grande êxito e muito conscientizada sobre poluição, lixo,
desmatamento, assoreamento, etc. sempre trabalha situações que possibilitem ao educando e a comunidade escolar
pensar em  reflexões, intervindo na realidade da ética e cidadania.  No cotidiano escolar, há necessidade de
 transformações para melhoria do meio ambiente e restauração ambiental para que, não ocorra a degradação do planeta,
e sim a preservação do meio ambiente.

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 ATIVIDADES PERÍODOS/MESES  

ETAPAS FEV MARABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Divulgação do projeto e
aplicação  

          

Divulgação do projeto e
aplicação  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  
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Arrecadação do material            
Execução de eventos
para fundos financeiros  

          

Avaliação do Projeto            
Execução do Projeto            

 

 

RESULTADOS ESPERADOS

Com presente projeto 100% dos alunos participem das atividades descritas no cronograma das atividades,
compreendendo a importância de a conscientização ambiental.
  

 

 

 
Metas associadas:

-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: PROJETO INTERDISCIPLINAR E MULTIDISCIPLINAR “MONITORIA, COMO INSTRUMENTO COLABORATIVO
DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO”

Responsável(eis):Kazutoyo Kanbara

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

 

INTRODUÇÃO

 

As aprendizagens interdisciplinares das disciplinas dos Cursos Técnicos contribuem de forma significativa
para serem aplicadas na vida futura dos profissionais da área da Segurança do Trabalho, Açúcar e Álcool,
Recursos Humano, Administração, Informática para Internet e Cursos do ETIM – Ensino Técnico Integrado
ao Médio. Desta forma o objetivo principal deste projeto é desenvolver um instrumento construtivo e de apoio
para formação do estudante-monitor na ETEC – Bento Carlos Botelho do Amaral – Guariba –SP. Esse tipo
de monitoria propicia oportunidades onde os conhecimentos e as habilidades são construídas pelo monitor
como forma de troca mútua de conhecimento com os demais colegas. Com isso deve haver um
relacionamento nos diálogos entre monitor e colegas de sala, para que tenha troca de experiências e para o
esclarecimento de dúvidas de forma amigável atendendo as necessidades dos discentes. Com isso, os
alunos entenderão a importância da interdisciplinaridade e dos conhecimentos adquiridos no curso do ensino
básico e a forma como elas se perpetuam no atual curso, e temas transversais trabalhados em outras
disciplinas.

A formação integrada do aluno nas atividades acadêmicas e extras-acadêmicas, tornam os alunos críticos e
reflexivos, com responsabilidade e comprometimento. Podemos entender que a monitoria é uma modalidade
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de ensino-aprendizagem que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada que prepara o
discente para a docência por meio da vinculação entre a teoria e a prática integrando seus diferentes
aspecto com a finalidade de promover o trabalho em equipe, a cooperação entre os alunos e docente e a
troca de informação e de conhecimento com as suas atividades técnicos-didáticas.

Entendemos que as aprendizagens interdisciplinares, através do sistema de monitoria contribuem de forma
significativa para serem aplicadas na vida futura dos profissionais formados na ETEC Bento Carlos Botelho
do Amaral, pois é um conjunto de ciências e conhecimento de caráter complementar.

O objetivo principal é desenvolver um projeto de trabalho onde a interdisciplinaridade e o estudante-monitor
seja um instrumento construtivo de apoio a formação de qualidade dos discentes da Escola ETEC Bento
Carlos Botelho do Amaral – Guariba- SP.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Tendo em vista as dificuldades de aprendizagem apresentada por alguns alunos, levou-me a escolher a
desenvolver o projeto por entender que muitas vezes o aluno com dificuldade entende melhor quando
explicado por um colega em razão de falar a mesma linguagem. Por outro lado é uma forma de valorizar o
aluno-monitor.

 

 

OBJETIVOS
 
Geral:
 
Desenvolver nos discentes uma aprendizagem significativa e concreta, tendo no aluno o protagonista da
aprendizagem.
 
Específicos:

·         Levar os alunos a superarem as dificuldades de aprendizagem detectadas
·         Nivelamento dos conhecimentos
·         Desenvolver nos alunos autonomia no processo ensino aprendizagem.
·         Desenvolver nos alunos o senso crítico e reflexivo

 

 

GRUPO DE TRABALHO:
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  Alunos

  Professores

  Coordenadores

 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos

 

 

METODOLOGIA

 

As atividades de monitoria voluntária em todas as disciplinas de todos os cursos da unidade terão como ano
base 2018.

Durante todo o período da monitoria, haverá participação dos docentes na elaboração das atividades como:
estudos dirigidos, relatórios de aulas práticas, estudos de casos, grupo de estudos, painel, etc.

 

CRONOGRAMA: De Abril de 2018 a Novembro de2018

 - De 1 a 30 de Abril (di arimente);

 - De 1 a 31 de Maio (diarimente); 

 - De 1 a 30 de Junho (diarimente);  

 - De 1 a 31 de Agosto (diarimente);

 - De 1 a 30 de Setembro (diarimente); 

 - De 1 a 31 de Outubro(diarimente);   

 - De 1 a 30 de Novembro(diarimente);

 

RECURSOS:

 

 Alunos/Professores/Coordenadores

 

RESULTADOS ALMEJADOS:
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  Estímulo, aprendizagem e conhecimento;

  Aprendizagem significativa ao trocar conhecimento com os colegas de sala.

  Aprender a aprender através  de situações- problemas.

  Trabalho em equipe;

  Criatividade na resolução de problemas;

  Compreender a importância do aprender ensinando

  Reduzir ao máximo a evasão escolar.

  Introduzir o aluno ao convívio escolar, fazendo o sentir-se parte integrante da comunidade escolar.

  Valorização do aluno

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: “ CAMPANHA DO AGASALHO” 2018

Responsável(eis):Joicimara Gomes, Antonio Aparecido Aleixo e Sinara de Lucas.

Data de Início: 09/04/2018

Data Final: 15/05/2018

Descrição:

 
IDEALIZADORA: Professores Joicimara Gomes, Antonio Aparecido Aleixo e Sinara de Lucas.

 

INTRODUÇÃO

O Voluntariado nos ensina a respeitar as diferenças, enxergar o nosso próximo, reconhecer suas
necessidades, ver o mundo como um todo e não isoladamente. Permite discussões sobre valores como
Ética e Cidadania. Tendo em vista que a responsabilidade social é dever de todos e que o trabalho voluntário
é o caminho para prática da Cidadania, o presente projeto pretende ter uma compreensão mais aprofundada
do Trabalho Voluntário (Lei Federal nº 9608/98 e 10748/10, Lei Estadual nº 10335/99) conteúdo da disciplina
de Ética e Cidadania Organizacional aliando teoria à prática através da ação voluntária “Campanha do
Agasalho” na comunidade local, enriquecer o processo ensino/aprendizagem do educando, ensiná-lo e
conscientizá-lo da importância de exercer o seu papel na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. O
projeto será desenvolvido de forma interdisciplinar e multidisciplinar pelos alunos do 1º Módulo do Curso de
Administração, 1ª série ETIM Informática e 1ª Série ETIM Administração da  Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral, situada no município de Guariba-SP,  os quais arrecadarão agasalhos, cobertores, meias, calças,
toucas, etc.  na comunidade escolar e entregarão a Entidade escolhida por eles. A campanha será divulgada
na mídia local, redes sociais, site da escola, cartazes,  sala de aula e outros canais disponíveis.
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JUSTIFICATIVA

Desafiar e estimular os alunos dos  1º Módulo do Curso de Administração, 1ª série ETIM Informática e
1ª Série ETIM Administração a exercerem na prática o conteúdo teórico (Trabalhos Voluntários) estudado na
disciplina de Ética e Cidadania Organizacional.

 

OBJETIVOS

 

Geral

 

Desenvolver nos alunos uma aprendizagem concreta sobre o trabalho voluntário, a importância de
exercer o seu papel de Cidadania, arrecadar agasalhos, suprir as necessidades das pessoas carentes,
dividir o calor humano e o espírito de solidariedade.

 

Específicos:

·         Reconhecer a importância da responsabilidade social e trabalho voluntário

·         Desenvolver projetos sociais,

·         Construir uma comunidade escolar comprometida e atuante com o voluntariado;

·         Ser um agente de transformação da sociedade;

·         Despertar a sensibilidade humana com o próximo.

 

GRUPO DE TRABALHO

  Alunos

  Professores

  Coordenadores e toda equipe escolar.

 

 

PÚBLICO ALVO

  Entidade ou pessoas carentes da comunidade local.

 

METODOLOGIA

Após estudarem as leis e definições do trabalho voluntário no componente Ética e Cidadania
Organizacional, os alunos farão um estudo da comunidade local para identificar e selecionar a entidade ou
pessoas carentes que irão se beneficiar da Campanha do Agasalho. Na segunda etapa, farão a divulgação
da campanha na comunidade através das mídias, redes sociais, cartazes e salas de aula convidando-os a
participarem. O ponto de arrecadação será na Etec Bento Carlos Botelho do Amaral. Na terceira etapa, farão
a separação dos agasalhos e junto com os coordenadores, professores e direção da escola farão a
distribuição dos agasalhos a entidade ou pessoas carentes escolhidas pelos alunos. E por último, farão
exposição com fotografias ou vídeos do momento da entrega dos agasalhos. 
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Os panfletos e as divulgações nos sites serão feitos pelos alunos do curso de informática e o
processo de separação serão planejados e coordenados pelos próprios alunos.

 

CRONOGRAMA

  15/03 a 27/03/2018 - Reunião com os professores envolvidos para elaboração do projeto.

  09/04 a 23/04/2018 – Planejamento da Campanha.

  26/04/2018 - Apresentação do trabalho aos alunos.

  03/05/2018 - Início dos trabalhos.

  29/05/2018 – Término.

 

  31/05/2018 - Entrega dos agasalhos.

 

RECURSOS

            Buscar parcerias com comunidade, entidades e comércio local.

 

RESULTADOS ALMEJADOS

  Estímulo, aprendizagem e conhecimento;

  Ética e Cidadania;

  Promover a cultura do voluntariado aos alunos e a instituição escolar.

  Respeito;

  Solidariedade;

  Responsabilidade social;

  Trabalho em equipe;

  Reduzir ao máximo a evasão escolar.

  Soluções de problemas reais;

  Arrecadar agasalhos e beneficiar a comunidade;

  Envolver os alunos nas discussões sobre políticas sociais.

.

 
Metas associadas:

-> Elaborar e implementar projetos paisagísticos até dezembro de 2018
-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: Projeto Coordenação de Curso 2018 – Eixo Tecnológico: Segurança (Curso Segurança do Trabalho) :
“Metodologias Ativas de Situação Problemas: Combate a Evasão Escolar”.

Responsável(eis):Kazutoyo Kanbara

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018
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Descrição:

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO).

 

•              O presente trabalho jus�fica-se pelo número de evasão (05 alunos evadidos – representando 12,5% do total de 40 alunos) ocorrida no 2° semestre de
2017 no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, especificamente no 1° módulo o qual em contato com os alunos, detectou-se que a principal causa do
mesmo é em função de trabalhos em turnos e que impactam com o horário escolar,  funcionários (as) de indústrias, comércio e  usinas da região, necessidades
de rendimentos extras familiar, optando-se por trabalhar em horários que chocam com período escolar e em alguns casos, as dificuldades de transportes até a
unidade escolar e acompanhamento das disciplinas em função da grande defasagem oriunda do ensino básico.      

 

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

        Obje�vo Geral:

•              O presente projeto tem por obje�vo combater os fatores que levam a evasão escolar.

 

       Obje�vos Específicos:

•              Elevar a autoes�ma dos discentes;

•              Valorizá-los como sujeitos da aprendizagem por meio de metodologias a�vas, prá�cas e projetos interdisciplinares e mul�disciplinares;

•              Conscien�zação dos docentes da importância da transposição didá�ca por meio de situações problemas e projetos Interdisciplinares e
Mul�disciplinares;

•              Manter o aluno na escola.

•              Oferecer aos discentes, maior qualidade de ensino oferecida pelo curso, fazer o aluno sen�r-se parte integrante na execução desse projeto,

•              U�lizar os discentes formados para desenvolverem trabalhos específicos, prestando serviços dentro de suas áreas de formação na U.E., com trabalhos
voluntários e atender a população discentes bem como a comunidade em torno da Ins�tuição Escolar.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

•              Realizar reuniões em grupo e individuais com os professores para auxiliá-los na diversificação das metodologias de ensino aprendizagem, contudo,
pensar em estratégias que auxiliem e ajudem na redução de 50% da evasão escolar do 2° módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

•              Posicionar a U.E. no contexto local (municipal}  com serviços de consultoria nas áreas de advocacia, psicologia, engenharia etc. aproveitando a
formação de alguns discentes que já se disponibilizaram em trabalhar neste projeto.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

•              Inicialmente serão levantadas as principais opções de metodologias de ensino aprendizagem para cada uma das disciplinas, e estas serão discu�das
em reuniões em conjunto com toda a equipe e também individualmente para que os professores possam incluí-las de maneira coerente em seus planos de
trabalhos, bem como, incluir projetos e a�vidades interdisciplinares e/ou mul�disciplinares, nivelamento do atual conhecimento para facilitar o ensino
aprendizagem do aluno, tendo o professor como mediador, es�mulando e desafiando a busca pelo conhecimento através da situação problema, para que o
aluno se sinta integrado no processo como ator principal e valorizado, evitando-se assim a evasão escolar e melhorando os índices da Unidade Escolar.

•              Manter em alguns horários um profissional voluntário (discente), Advocacia, Psicologia, Engenharia etc. a disposição da comunidade escolar e ou
comunidade em torno da ins�tuição para fins de consultoria nas áreas mencionadas, isso irá valorizar os discentes (consultores e consultados) de um modo
geral, pois terão a disposição profissional em muitos casos inacessíveis para muitos, oferecido gratuitamente pela U.E.

               

E. LINHA DE ATUALIZAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

•              Avaliações do Processo Ensino Aprendizagem;
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•              Sistema�zação dos processos de registros da Observação Direta e Avaliações Prá�cas;

•              Avaliação de Aprendizagem Registros e Processos;

•              Avaliação diagnós�ca no desenvolvimento de competências;

•              Avaliação Mediadora: Não como uma ferramenta de Classificação e sim como um Instrumento de avaliar o grau de conhecimento e aproveitamento
dos alunos e as principais dificuldades e a par�r deste montar Planos de Ações para que a aprendizagem aconteça de forma eficaz;

•              Monitoria: Convidar alunos que tenham facilidades de aprendizagem ou experiências vividas na área do conhecimento da Segurança do Trabalho para
ajudar os alunos que apresentam dificuldades, assim ambos (monitores (as)/alunos (as) sen�rão valorizados e terão mais facilidades no processo
ensino/aprendizagem por estarem mais a vontade e �rar dúvidas com os colegas, sempre com acompanhamento dos docentes da área;

•              Controle e acompanhamento quinzenal de frequência dos alunos;

•              Par�cipação a�va dos docentes e discentes através da conscien�zação dos mesmos para mudanças de prá�cas didá�cas (diversificação nos conteúdos
e didá�cas de ensino);

•              Serão desenvolvidas várias ações de Visitas Técnicas de acordo com a disponibilidade das Indústrias,  da região bem como Feiras, Eventos voltados à
área de Segurança do Trabalho etc., visando o aprimoramento dos alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho;

•              Convidar profissionais que atuam na área da Segurança do Trabalho nos mais variados seguimentos das indústrias da região a ministrarem palestras
aos nossos alunos  nas dependências da unidade escolar;

•              Parcerias com Usinas e Indústrias da região para disponibilizarem estágios aos nossos discentes;

•              Serviços voluntários dos discentes nas áreas: Direito, Psicologia, Engenharia;

•              Palestras aos atuais discentes, ministradas por ex-alunos formados nesta U.E., informando a importância do curso e as oportunidades encontradas no
mercado de trabalho após a formatura.

•              Eventos como SIPAT, Palestras de profissionais da área de SST, Abandono de área desenvolvido na U.E. pelos alunos orientados pelos docentes da área,
Treinamentos u�lização de hidrantes, ex�ntores, aulas prá�cas no laboratório de SST (a ser montado), Trabalhos de Análise de Riscos etc.;

•              Desenvolver a CIPA-e.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS2

Reunião com os professores para a apresentação e início do projeto 05/02 - 09/02
Análise quinzenal do índice de frequência dos alunos e contato com os não
frequentes 02/02 - 30/11
Reuniões para discussão do índice de frequência e problemas correlatos
(Mensal) 02/02 - 30/11
Reuniões individuais para adequação das metodologias 02/03 - 30/11
Realização das a�vidades e projetos planejados 02/03 - 30/11
Análise dos resultados finais 1º semestre 14/06 – 05/07
Reunião com os professores para Reapresentação e reinício do projeto 23/07 - 31/07
Reuniões individuais para adequação das metodologias 01/08 - 30/11
Realização das a�vidades e projetos planejados 23/07 - 13/12
Análise dos resultados finais 2º semestre 01/12 – 13/12

 

 

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

               

 

              O presente projeto pretende reduzir em 50% do total de 5 alunos (12,5%) evadidos no 1° módulo do segundo semestre no ano de 2017 do Curso
Técnico em Segurança do Trabalho, através da valorização do aluno como sujeito da aprendizagem;
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              Melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem através da diversificação das prá�cas pedagógicas que desafiem e es�mulem a busca pelo
conhecimento e uma aprendizagem significa�va.

              Manter o aluno mo�vado, e na escola.

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL

Responsável(eis):José Carlos dos Reis Junior

Data de Início: 14/04/2018

Data Final: 30/07/2018

Descrição:

introdução

A ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral além de formar técnicos capacitados, para enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais exigente,
orienta e qualifica aprendizes e profissionais que pretendem voltar ao mercado de trabalho, dando suporte e conhecimentos para formar cidadãos,
críticos, criativos e realizadores capazes de contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa e consciente de seu papel dentro do nosso
País.

O projeto de inclusão digital, tem como objetivo promover a inclusão de pessoas excluídas digitalmente, utilizando os cursos Técnico em
Informática e Técnico em Informática para internet onde serão aplicados como instrumentos às tecnologias da informação, fornecendo toda
infraestrutura necessária para realização do curso básico em informática.

 

 

OBJETIVOS

 

Realizar a inclusão digital não é apenas ensinar a “usar computadores”, mas também na construção e exercício da cidadania melhorando as
condições de vida das pessoas com ajuda da tecnologia.

Nos dias de hoje é comum que as empresas e também no cotidiano das pessoas utilizem a tecnologia como ferramenta para desenvolver

tarefas, organizar informações, realizar comunicação e interação.  Existe um erro de interpretação quanto a inclusão digital, porque muita gente acha

que incluir digitalmente é ensinar as pessoas a utilizarem computadores, o sistema operacional e softwares para escritórios, apenas.

A inclusão digital visa a melhoria dos quadros sociais à construção da cidadania, da inserção social e valorização do indivíduo, onde as

pessoas comecem a criar oportunidades de ganhar dinheiro, aumentando a empregabilidade e comunicação, assim contribuindo para uma condição

de vida melhor.

O projeto tem como a finalidade em promover a inclusão digital em alunos de escolas do munícipios, jovens e adultos, inclusive idosos.

 

 

JUSTIFICATIVAS

 

Vivemos em um mundo globalizado e cada vez mais conectado. O Brasil, têm se comentado sobre a necessidade de realizar a inclusão

socioeconômica e humana das pessoas, independentemente das diversas origens, raças, credos, gêneros e condições sociais.
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A inclusão digital é o acesso às tecnologias da informação de forma democrática, sendo uma forma de educação não formal. A inclusão

digital ocorre não apenas quando o indivíduo utiliza essa nova linguagem do mundo digital para trocar e-mails; mas, aquele que usufrui desse

suporte para melhorar as condições de vida em busca de aumentar oportunidades de empregabilidade, realização da comunicação e obtenção do

aprendizado, agregando para a vida profissional e pessoal.

Considerando que a Etec Bento Carlos Botelho do Amaral, os cursos Técnicos em Informática e Técnico em Informática para internet, se
apresentam como ambiente capaz de fazer imergir as tecnologias a serviço de uma metodologia de ensino a favor da interação dos alunos nesta
sociedade da informação anulando, assim, as diferenças sociais.

            Este projeto justifica pelo contexto social, ao cumprir objetivos sociais na área tecnológica, através da inclusão digital da comunidade e
contribuir para a construção da cidadania e da sustentabilidade dos membros, para que os alunos consigam desenvolver competências necessárias ao
exercício de sua humanidade e de sua cidadania plena. Cumprindo assim com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96 em seu artigo
1.º “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. § 2º A educação escolar deverá vincular-
se ao mundo do trabalho e à prática social.”.

 

 

Metodologias

 

A metodologia consiste na preparação de alunos dos cursos Técnicos em Informática e Informática para internet para serem monitores

aplicando habilidades e competências adquiridas no decorrer do curso em atividades teóricas e práticas para os alunos inscritos no projeto, as quais

seguem:

·         Utilização dos laboratórios de informática da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral, equipados com: mesas, cadeiras, lousas e
computadores conectados a internet.

·         Capacitação técnico-pedagógico de monitores através de reuniões para discussão das tecnologias necessárias para execução do
projeto e planejamento do trabalho a ser desenvolvido.

·         Atividades teóricas são elaboradas e desenvolvidas com auxílio dos professores cursos Técnicos em Informática e Informática
para Internet.

·         Atividades práticas são desenvolvidas nos laboratórios de informática pelos monitores selecionados, com acompanhamento dos
professores.

·         Avaliação Diagnóstica e obtenção de certificado de conclusão.

·         Disponibilidade dos laboratórios de informática em horários específicos para pesquisas, redes sociais e atividades com
acompanhamento de monitores.

 

 

conteúdos

 

·         A história da computação;

·         Conhecendo o computador;

·         Mouse e Teclado;

·         Sistema Operacional (Windows);

·         Desktop (Área de trabalho);
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·         Ícones;

·         Menu Iniciar;

·         Trabalhando com Janelas;

·         A Internet;

·         Trabalhando com o Windows;

·         Gerenciando pastas e arquivos;

·         Windows Explorer;

·         Lixeira;

·         Aplicativos Diversos (Paint, Calculadora, Editor de Textos, Outros);

·         A Internet;

·         Como conectar – se a internet;

·         Navegar na internet (Pesquisas, Sites, Redes Sociais);

·         E-mail – Correio Eletrônico;

·         Trabalhando com Textos (Formatar, Editar, Salvar, Abrir, Digitar);

·         Revisão e Avaliação do conteúdo aplicado;

·         Carga horária de 16 horas.

 

 

Resultados Esperados

 

·         Qualificar os alunos dos cursos Técnicos em Informática e Informática Internet através das práticas enquanto estudantes em
experiência real;

·         Diminuir índice de evasão escolar nos cursos Técnicos em Informática e Informática para Internet;

·         Aumentar índice de inscritos no Vestibulinho;

·         Atender a comunidade local, contribuindo com o desenvolvimento social e auxiliando na capacitação profissional.

 

 

Cronograma

 

ATIVIDADE DATA INICIAL DATA FINAL
Inscrições de Interessados:

Monitores;
Alunos;

03/04/2018 15/04/2018

Processo de Seleção:

Monitores;
Alunos;

16/04/2018 30/04/2018
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Execução do Curso 03/05/2018 03/07/2018
Avaliação diagnóstica

Emissão do Certificado

05/07/2018 30/07/2018

 

 

Metas associadas:

-> Desenvolver e implantar manual de instruções para uso dos Laboratórios de Informática

Projeto: Jogos Empresariais 2018

Responsável(eis):Wallance Manoel da Cunha; Joicimara Gomes, Antônio Aleixo

Data de Início: 01/08/2018

Data Final: 28/09/2018

Descrição:

 

Jogos Empresariais 2018

Projeto Integrado entre ETIM e Cursos Técnicos (Gestão)

 

1.       Introdução/ Resumo

O Jogo Empresarial é uma atividade que simula a realidade voltada para o mundo dos negócios. Pressupõe um
desafio, tendo regras claras e objetivos a serem cumpridos, onde os participantes podem ou não competir. O jogo reflete
muito do comportamento real do indivíduo, mesmo que seja a simulação de uma situação problema.

 Os jogos de negócio são, em essência, jogos educacionais com características de simuladores de situações
empresariais simplificadas para promover a aprendizagem através da experiência.

 

1.1 Como funciona o jogo?

O cenário pode ser do setor industrial, comercial ou serviços. Assim, convidam-se os alunos para serem diretores
de departamentos da empresa que irá se deparar com as responsabilidades de administrar um negócio num ambiente
competitivo e envolvente. O discente deverá tomar decisões sobre produção/serviços, comprar máquinas, contratar
pessoas, estudar o comportamento do mercado e, especialmente, estar atento às mudanças do ambiente.

O jogo pode ser organizado em quatro partes:

1. A primeira parte explica as características do jogo, sua dinâmica e participação das equipes;

2. A segunda parte trata das regras e explicações sobre a dinâmica do jogo e o funcionamento do ambiente. Evidencia as
variáveis que estão em jogo e apresenta algumas dicas para uma boa administração da empresa;

3. A terceira parte descreve as atividades e como as equipes trabalham;

4. A quarta parte apresenta um resumo das principais regras e variáveis do jogo;

Dessa forma, trata-se de um ambiente interativo, e os resultados alcançados são produzidos a partir das interações de
todas as empresas. Uma estratégia bem sucedida em um momento pode não ser adequada em outro

2.       Objetivo Geral

 

·         Desenvolver uma visão holística da empresa, mostrando a interatividade entre os seus diversos componentes.

2.1 Objetivos Específicos
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·         Desenvolver nos participantes a habilidade de tomar decisões através do exercício e experiências num ambiente
simulado;

·         Transmitir conhecimentos, técnicas e instrumentos do campo da Administração de Empresas de um modo prático e
experimental;

·         Utilizar o cenário dos jogos de empresas como  laboratório para descobrir soluções para problemas empresariais.

 

Justificativa

Ao pesquisar quais benefícios os estudantes percebem nos jogos de simulação de negócios, bem como as necessidades de se fazer
uso dessa ferramenta, pôde-se verificar os seguintes quesitos:

• Favorecem a aprendizagem experiencial;
• Integram diferentes áreas funcionais;
• Permitem a aplicação da teoria;
• Permitem ver as consequências das decisões;
• Requerem trabalho em equipe;
• São exercícios dinâmicos / interativos;
• São exercícios realistas;

    • Expõem os estudantes à competição nos negócios;

 

3.       Metodologia / Dinâmica do Jogo

O acesso ao ambiente do jogo se dará através de identificador e senha. Cada empresa terá acesso às suas informações
consideradas confidenciais como a estrutura de produção/ serviços, vendas e finanças. Também terá acesso às
informações gerais sobre o mercado, dados do cenário como preço de componentes, preço das inserções de propaganda,
disponibilidades de empréstimos e financiamentos, preços de máquinas, disponibilidade para contratação de operários,
entre outras. As notícias e novidades do mercado, que tem efeito sobre o cenário, são informadas para os Diretores
através do Portal de Notícias, a cada rodada. As decisões tomadas pelas equipes devem ser registradas por meio do
sistema que ficarão registradas no banco de dados e serão utilizadas pelo simulador, quando confirmadas, para calcular o
resultado de cada empresa. Para isso será necessário que todas as confirmem suas decisões para que o sistema possa
processar a simulação.

Após a simulação, o ambiente disponibiliza os resultados da rodada. As equipes devem analisar os resultados e
preparar as discussões da tomada de decisões do período seguinte. O objetivo, nesse momento, é perceber as implicações
das decisões, bem como compreender as ações que devem ser executadas para implementar as estratégicas das empresas.

 

 

4.       Cronograma do Projeto

De 1 a11 de agosto Inscrição dos alunos e formação das equipes
De 13 a 24 de agosto Treinamento – Apresentação do software
De 28 a 10 de  setembro 1° semana dos Jogos
De 11 a 14 de setembro 2° e última semana dos Jogos
De 24 a 28 de setembro Entrega dos prêmios e Coffe

 

5.       Custo do projeto

Para desenvolver o projeto para 200 alunos participantes, terá que desembolsar o valor de R$1000,00.

O planejamento para a arrecadação de tal verba poderá ser desenvolvida da seguinte forma:
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  Parceiros da Instituição, como empresas privadas, empresários e prefeitura.

  Rifas entre alunos e professores;

  Contribuição espontânea de qualquer membro da Instituição;

  Parte do Investimento feito pela APM;

 

6.       Resultados Esperados

6.1 Desenvolver nos alunos:

·         Uma aprendizagem de conceitos e métodos de gestão; argumentação para criar consenso na tomada de decisões;
desenvolvimento de visão sistêmica do negócio;

·         Postura positiva para competir e para cooperar; espírito esportivo; predisposição a enfrentar desafios; tolerância à
incerteza; capacidade de liderar e ser liderado; compromisso com a aplicação da aprendizagem em sua vida
profissional futura; percepção do erro como oportunidade para aprender; Mobilização para enfrentar os desafios;

 

6.2 Alunos e Mercado de trabalho

 

·         Aproximar os discentes às atividades práticas do mercado de trabalho, estreitando suas relações com os
empresários envolvidos no projeto;

 

6.2 Quanto à Instituição e sociedade:

 

·         Agregar valor à imagem institucional da Escola Técnica Bento Carlos Botelho do Amaral; e

·         Aumentar o interesse da sociedade em buscar os cursos técnicos da unidade escolar.

 

7.       Conclusão

Os jogos de negócio são um recurso educacional adequado para dar conta das diferenças culturais dos nativos digitais, que
demandam uma abordagem educacional que tenha “um melhor encaixe”, pois uma das únicas estruturas que atendem a tais
demandas é a dos jogos digitais e dos videogames, de que esta geração digital tanto gosta. Além disso, a oferta de jogos de
negócio apoiados na Internet possibilita que os estudantes tomem decisões com maior frequência, o que possibilita ganhar
maior experiência, ter mais chances para formular diferentes estratégias, aprender em seu próprio ritmo, praticar em diferentes
horas e locais, interagir com uma grande gama de jogadores, o que permite comparar as habilidades de tomada de decisão.

 

 

 

 

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto de Coordenação de Curso ETIM ADM/INF

Responsável(eis):Maria aparecida Beltrame

Data de Início: 01/02/2018
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Carga Horária Semanal 2018

A - Horas-aula (em todas as UEs) 24

B - Horas A�vidade Específicas do Presente Projeto 12
C - Horas A�vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto). 0

  

 
 

 

 

 

 

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

 

Projeto de Coordenação de Curso – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS

Titulação                    (   ) Graduação _____________________________________________________________

(X ) Licenciatura Plena  em Geografia

(X ) Especialização

(   ) Mestrado ______________________________________________________________

(   ) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (  X ) sim    (   ) não

Tempo de experiência docente na Ins�tuição: 05 anos
 

ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral - 256
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D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a
quan�dade de aulas.

0

Total Semanal: (A+B+C-D) 36

OBS: O TOTAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AS 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

 

Se vai deixar aulas para o desenvolvimento do presente projeto, indique nome, categoria e número
de aulas semanais do(s) professor (es) subs�tuto(s).

Nome do Docente Categoria Componente(s)
Curriculare(s)

que subs�tuirá

Unidade
Escolar

Sede

Nº de
Aulas

     
     
     

OBS: O projeto não poderá ser aprovado se não �ver subs�tuto(s) para as aulas.

 

Exerce alguma função administra�va (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) sim       (X ) não

Qual? ____________________________________________________

Local de trabalho: _________________________________     _________

Carga Horária Semanal:_______

Obs.:

 

    

 

 

  

 

 

 

 

1. Número de professores por curso e período

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
ETIM ADMINISTRAÇÃO 14 8 - 22

ETIM INFORMÁTICA 14 8 - 22
     
     
     

 

 
 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas:

 

 Geografia  BNC-ETIM –Informá�ca/  BNC-ETIM Administração
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     2. Número de classes e alunos

Curso/ habilitação Qtde.
Classes

Qtd. Alunos
Manhã

Qtd. Alunos
Tarde

Qtd. Alunos
Noite

Total

ETIM – Administração 3 1°A  E 2°A  e 3A 1°A  E 2°A  e 3A - 120 alunos
ETIM - Informá�ca 3 1°A  E 2°A  e 3A 1°A  E 2°A  e 3A - 120 alunos

      

 

    3. Número de Laboratórios

Laboratório Quan�dade
Laboratório de Informá�ca 04

Laboratório para Experiências e
uso do Ensino Técnico em

Administração Integrado ao Ensino
Médio

02

Laboratório para Experiências e
uso do Ensino Técnico em

Informá�ca Integrado ao Ensino
Médio

02

   

 4. Proposta de horário de trabalho Hora-aula e Coordenação

(não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de intervalo entre um turno e outro – prever atendimento a todos os períodos
le�vos da U.E.)

 

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira 0 04

13h00 às 16h00

(03 haes)

0 03

Terça-feira 0 0 0 0

Quarta-feira 0 04

12h30 às 17h30

(05 haes)

0 05

Quinta-feira 0 04

13h30 às 17h30

(04 haes)

0 04

Sexta-feira 0 0 0 0

TOTAL    (12 haes)
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     Assinatura do Docente                                        Adilson Ramiro Petrucelli                                    José Roberto Davóglio

                                                                                      Diretor de Serviço – Adm.                                         Diretor de
ETEC                                                                                                                   

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral”                                                                                    MUNICÍPIO
Guariba SP

Professor Responsável: _  Maria Aparecida Beltrame                                                                              nº de
HAE: 12

 

Título do Projeto: :   PROCESSOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM- 2018

 Eixo-Tecnológico: BNC / Curso(s) ETIM ADM

 Eixo-Tecnológico: BNC / Curso(s) ETIM INF

 

 

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO).

 

Desenvolvimento de competências na aprendizagem e desenvolvimento estratégias didá�cas, serão
tratadas com con�nuidade as metodologias de ensino dentro do currículo da BNC/ ETIM –
Administração e BNC/ETIM – Informá�ca para constante alinhamento da recuperação con�nua e
acompanhamento das progressões parciais e desenvolvimento de competências pontuais.    

 

 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Obje�vo Geral
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Promover acompanhamento direto junto aos docentes nas relações de Estratégias de Aprendizagem
no Ensino Médio Regular (BNC) ETIM – Administração e ETIM – Informá�ca.

 

Obje�vo Específico

 

Os obje�vos específicos do projeto estão em desenvolver as seguintes ações:

 

ü  Gestão Par�cipa�va com o corpo docente para viabilização de uma integração de
aprendizagem con�nua e desenvolvimento de competência;

ü  Capacitação realizada com Docentes para melhorar desenvolvimento didá�co pedagógico;

ü  Trabalho educacional para o desenvolvimento de competências;

ü  Aprendizagem enquanto construção cole�va e realização de capacitações docentes em dois
momentos durante o ano;

ü  Interdisciplinaridade com as disciplinas envolvidas BNC e ETIM para realização de ações prá�cas
dentro da Ins�tuição;

ü  Redução do número de alunos em Progressão Parcial;

ü  Desenvolvimento de projetos em junção com os aluno e docentes para a biblioteca;

ü  Realizações de ações sociais com os alunos.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

As principais metas são:

 

ü  Realização de 2 capacitações com os docentes,  a primeira  no primeiro semestre, e a segunda
no segundo semestre enquanto à diversificação de Estratégias Educacionais e documentações
de diversos �pos;

ü  Redução do número de progressões parciais em 50%;

ü  Integração de 100%  no desenvolvimento de comunicação entre docentes e Pais de alunos.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Metodologicamente serão levantadas as principais opções de ensino aprendizagem para as disciplinas
e estas serão discu�das em reuniões pedagógicas/área em conjunto com toda a equipe docente. 
Aplicar projetos e a�vidades interdisciplinares e transdisciplinares, entre outras a�vidades que visem
à melhoria dos índices da Unidade Escolar e que estejam em alinhamento as propostas dos PTDs.
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E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS
Apresentação do projeto de coordenação de área aos docentes e início do
projeto. 01 /02 - 09/02

Recepcionar e interagir com os novos alunos.

15 /02 - 19 /02

 

Análise semanal do índice de frequência dos alunos e contato com não
frequentes.

Mensalmente (cada
05 dias), entre:

15 /02 - 15/12
Reunião para discussão do índice de frequência e de problemas correlatos
(Mensal)

Mensalmente (cada
15 dias)

Reunião individual para adequação das metodologias.

05/02- 09/02

23/07 – 08/08

Realização de a�vidades e projetos planejados.

02/04 - 10/04

23/07 – 11/08

Análise dos resultados finais 1º Semestre.

Bimestralmente
(Datas a serem

marcadas)- Datas
previstas:

25/06 - 10/07
Reunião com os professores para Reapresentação e início do projeto. 28/07 - 11/08
Recepcionar e interagir com os novos alunos. 23/07 – 26/07
Reuniões individuais para adequação de metodologias. 23/07 – 08/08
Realização das a�vidades e projeto planejados. 01/02 – 15/12

Análise dos Resultados finais 2º Semestre.

Bimestralmente
(Datas a serem

marcadas)- Datas
previstas:

05/12 - 14/12

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

 

ü  Através da execução do projeto pensa-se reduzir em ao menos 50% o índice de progressões
parciais.

 

ü  Acompanhar em 100% o alinhamento das metodologias diferenciadas propostas pelos
docentes nos diários de classe, nas fichas de desempenho do aluno e nos PTDs.
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ü  Acompanhar em 100% a aplicabilidade das recuperações con�nuas e os momentos em que
os docentes farão uso desta metodologia.

 

ü  Promover duas capacitações, um por semestre aos docentes com obje�vo de propor
ferramentas que auxiliem o planejamento, a definição e o desenvolvimento de metodologias
de ensino.

ü  Amplo desenvolvimento do aluno perante a Prova Brasil/ Saresp e ENEM.

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor 

 

G. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO
A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

 

 

 

 

 

 

Guariba, 21/ 01/2018                                                                                               Carimbo e Assinatura do
Diretor

 

 

 

Referências para elaboração do Projeto de Coordenação de Curso:

1-       Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2-       Subsídios 2018- Metas CEETEPS (site cetechae);

3-       Perfil e Atribuições do Coordedor de Curso;

4-       Indicadores - Websai; Banco de Dados Cetec; Observatório Escolar;

5-       Calendário Escolar da U.E.

 

 
Metas associadas:
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-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Biblioteca Ativa

Responsável(eis):Edvânia Ferreira do Nascimento

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

Resumo do projeto
 
hO projeto Biblioteca Ativa da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral tem por finalidade estimular o uso da biblioteca por
toda comunidade escolar enfatizando assim, à prática da leitura, da pesquisa, da realização de grupos de estudo, de
exposições de trabalhos, de atividades interdisciplinares e de ações culturais durante o ano. Busca-se, portanto, através
das ações citadas envolverem os alunos, os professores, os funcionários e os pais no desenvolvimento de projetos que
tornem a escola um ambiente atrativo e que estimule a construção do saber.
h
h
Objetivos
hObjetivo geral do projeto Biblioteca Ativa:

Despertar nos alunos o prazer pela leitura. Demonstrando a eles a importância desse recurso na busca de informações
embasadas, para o aperfeiçoamento de seu vocabulário e em sua comunicação.

Objetivos específicos: 

- Estimular a utilização da biblioteca para a prática da leitura e pesquisa;

- Contribuir para formação de leitores autônomos e competentes;

- Desenvolver um local social, para que professores possam preparar suas aulas e participar ativamente na aquisição de
livros;

- Transformar a biblioteca em um ambiente que traga ações educativas para alunos e professores, como por exemplo,
desenvolvimento de trabalhos em grupos e exposições dos mesmos.

- Despertar o protagonismo juvenil, mostrando aos alunos a importância do seu papel de cidadão perante a sociedade;

- Promover auto avaliação e auto confiança dos leitores;

- Proporcionar aos alunos a plenitude do seu direito de liberdade de expressão, a partir do momento que incluímos os
educandos no processo de produção de conteúdo, possibilitando que os mesmos desenvolvam os conteúdos com
autonomia no decorrer do processo;

- Propiciar aos discentes a leitura de obras literárias, a fim de que os mesmos desenvolvam o gosto e o hábito pela
leitura, aplicando-a na escrita, e possam um bom desempenho no ENEM;

- Enriquecer o vocabulário;

- Estimular a realização do trabalho em grupo, identificando as dificuldades e habilidades individuais do educando;

- Conhecer obras literárias diversificadas;

- Resgatar nossa cultura e nossa história;

- Valorizar nossos autores e suas obras literárias;

- Identificar diferenças entre modalidade oral e escrita da língua;

- Desenvolver o senso crítico e a criatividade a partir dos livros lidos e relidos; 
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- Elaborar atividades culturais interdisciplinares ao longo do ano que envolva alunos e professores do ensino médio e
técnico.

 
h
Justificativa
hO projeto Biblioteca Ativa realizado em 2015, 2016 e 2017, transformou o espaço, que antes estava impróprio para uso,
em um ambiente harmonioso e aconchegante, sendo utilizado por toda comunidade escolar, seja para locação de livros,
exposição de trabalhos, quanto para grupos de estudo, leitura compartilhada e ensaio para sarau. Sendo assim, a
continuidade do projeto é imprescindível para o aprimoramento da leitura, interação entre alunos de diferentes cursos e
acima de tudo, para incentivá-los à prática de leitura e a participarem de eventos culturais das mais diversas
modalidades. 
h
Metodologia
hAções que serão desenvolvidas pela professora Anali Adriana Geline

As ações descritas a seguir serão realizadas toda segunda- feira das 18:00 às 22:00, terça- feira das 13:00 às 16:00,
quarta- feira das 13:00 às 16:00 e toda sexta- feira das 7:00 às 12:00 

- Estimular os alunos a criar grupos teatrais na escola, desta forma apresentar para a comunidade escolar, aos alunos, aos
docentes, uma forma prazerosa de conhecer contos (como por exemplo: A Senhora, de José de Alencar; A Cartomante,
de Machado de Assis; entre outros) os alunos sendo os protagonistas;

- Incentivar a utilizar da tecnologia para criação de rádio novela, com resumos de livros lidos e relidos (estabelecer
relação entre um texto escrito e demais formas de manifestação da linguagem, no caso, a linguagem radiofônica;
conhecer termos utilizados na linguagem radiofônica e a estrutura de um roteiro a ser escrito para a radionovela), desta
forma incentiva-los a publicar suas radio novelas no canal da escola no youtube, para transmitir esse prazer da leitura
para as outras pessoas;

- Criar em cada mês o dia da charada, onde levará o aluno à leitura de um conto para, por meio do raciocínio lógico,
decifrar uma charada, no final do mês o aluno deverá apresentar a resposta, se estiver correta, ganhará um prêmio (caixa
de bombom ou outro mimo), para incentivar a leitura de novos contos;

- Incentivar os discentes a criarem poesias, poemas, contos ou músicas para que seja exposta na biblioteca e na escola;

- Elaboração de sarau, que envolva os mais diversos tipos artísticos e culturais, podendo estender-se a festivais de
músicas, teatro, dança e declamações;

- Produção de murais e decoração ambiental, na qual expressa sobre as datas comemorativas (incentivando a criatividade
do aluno e transformando o ambiente ainda mais aconchegante e harmonioso, onde os alunos ficam curiosos para saber
qual será a próxima data comemorativa)

- Incentivar os discentes a criarem poesias, ou contos para que seja exposta na biblioteca e na escola, seguindo o modelo,
por exemplo, da literatura de cordel;

- Produção de murais, na qual os livros lidos pelos alunos seriam divulgados nos murais para incentivar à leitura, através
da "Propaganda da Leitura ".

Ações que serão desenvolvidas pela professora Edvânia Ferreira do Nascimento

As ações descritas a seguir serão realizadas toda segunda- feira das 19:30 às 20:30,  terça- feira das 7:00 às 13:00,
quarta- feira das 7:00 às 13:00 quinta- feira das 19:30 às 20:30 e toda sexta- feira das 16:00 às 22:00

- Criar grupos de leitura e de estudo. Instruindo-os e organizando-os.

- Fomentar a interdisciplinaridade dos trabalhos elaborados entre alunos de cursos diferentes; alinhando a biblioteca na
criação e exposição de projetos;

- Estimular a leitura nas férias de julho e dezembro para alunos e professores do ensino médio e técnico disponibilizando
livros e revistas da biblioteca;

- Instruir os alunos, e toda a comunidade escolar a utilizar fontes confiáveis para suas pesquisas, como por exemplos,
renomadas revistas científicas, e locais onde se encontram obras de domínio público;

- Participar da semana “Paulo Freyre” com o desenvolvimento de atividades culturais interdisciplinares;

- Planejar e elaborar da Semana da Pátria com o desenvolvimento de atividades culturais interdisciplinares;



27/02/2019 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 108/145

- Elaboração de sarau, que envolva os mais diversos tipos artísticos e culturais, podendo estender-se a festivais de
músicas e declamações;  

 
h
Resultado esperado
hO projeto biblioteca ativa realizado em 2015, 2016 e 2017, desenvolveu vários projetos que envolveram toda a
comunidade escolar,  como, por exemplo,  ações de incentivo a leitura, atividades interdisciplinares, pesquisas, grupos de
leitura e estudo, sarau literário, realização e exposição de trabalhos, entre outros que demonstraram ser de grande valor
para a Etec, de modo que a frequência à biblioteca aumentou significativamente, especialmente no período
vespertino, isso devido a um dos novos projetos implementados chamado “Monitoria”, um voltado para que os alunos
abrissem o local em horários de almoço (quando na falta de um coordenador de projeto) e o outro voltado para alunos
que tinham dificuldade em algum componente ou que estivessem interesses em conteúdos voltados para vestibular.

Deste modo, o projeto Biblioteca Ativa incentiva à comunidade escolar a utilizar o espaço para várias finalidades, e que
de forma geral, insere as pessoas em um ambiente tomado de uma atmosfera cultural muito intensa. Desperta nos
usuários o desejo de conhecer gêneros literários que antes não conheciam, ou que tinham pouco contato; desenvolve
leitores críticos com um vocabulário mais enriquecido e, sobretudo, envolve a todos em atividades culturais que
melhoram o processo educativo.

 Portanto, é de extrema importância que esse projeto continue em 2018, para que as ações que deram excelentes
resultados possam ter continuidade, na qual, proporcionaram um aumento significativo em leituras diferenciadas,
pesquisas dentro da biblioteca e alunos mais ativos nos projetos culturais.  Além disso, buscaremos adicionar a elas
novas atividades que intensifique em 10% a mais na frequência da biblioteca, principalmente para que os alunos
continuem participando ativamente dos projetos culturais como foi visualizado no 1º e 2º semestre de 2017.
h
Equipe do projeto
h
hh ht EDVÂNIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Carga horária semanal 2018
hHoras-aula 18
hHora atividade (30% das horas-aula) 0
hHora atividade específica do presente projeto 20
hhTotal Semanal 38
hTotal-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 171
h 
hhhANALI ADRIANA GELINE - Carga horária semanal 2018
hHoras-aula 10
hHora atividade (30% das horas-aula) 3
hHora atividade específica do presente projeto 15
hhTotal Semanal 28
hTotal-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 126
h 
hh
Metas associadas
hMetas da unidade
hhRealizar eventos, atividades e projetos sociais para integrar escola e comunidade, ao menos 2 projetos no ano de 2017.
hhhMetas do Centro Paula Souza
hhhhRecursos necessários
h
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Recurso Fonte do Recurso Valor estimado  
hhSoma dos recursos  R$ 0,00  
hAtividades
h   
Atividades Data inicial Data final  
Fazer um planejamento de todas as iniciativas citadas na
metodologia para organizar as ações que serão realizadas no
ano.

15/02/2018 01/03/2018 ht   

Atendimento ao usuário: abertura da biblioteca para acesso
a toda a comunidade escolar, utilizando-se do espaço e dos
materiais disponíveis.

01/03/2018 15/03/2018 ht   

Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações
Gerenciais (SIG Biblioteca) 16/03/2018 23/03/2018 ht   

Divulgar e convidar toda comunidade escolar para
participar dos projetos a serem desenvolvidos no semestre. 19/03/2018 30/03/2018 ht   

Organizar um cronograma de leitura semanal para as salas
do ensino médio regular e ETIM 02/04/2018 09/04/2018 ht   

Organizar a criação grupos de leitura e de estudo.Desse
grupo, poderão sair criações de poesias, contos e leitura
dramática.

10/04/2018 17/04/2018 ht   

Criar murais com a “Propaganda da leitura" divulgando o
“leitor do mês” destacando livros que os alunos tenham
lido, e/ou obras feitas pelos próprios.

23/04/2018 30/04/2018 ht   

Exposição de Poesias, contos e trabalhos interdisciplinares
desenvolvidos em parceria com os professores na semana
Paulo Freyre

01/05/2018 15/05/2018 ht   

Pesquisar sites confiáveis para estudos e elaboração de TCC16/05/2018 23/05/2018 ht   
Criar grupos teatrais na escola. 17/05/2018 31/05/2018 ht   
Organizar e desenvolver o sarau literário 01/06/2018 15/06/2018 ht   
Disponibilizar livros e revistas para leitura nas férias de
Julho 18/06/2018 29/06/2018 ht   

Fazer um planejamento de todas as iniciativas citadas na
metodologia para organizar as ações que serão realizadas no
2º semestre

16/07/2018 31/07/2018 ht   

Atendimento ao usuário: abertura da biblioteca para acesso
a toda a comunidade escolar, utilizando-se do espaço e dos
materiais disponíveis.

01/08/2018 15/08/2018 ht   

Divulgar e convidar toda comunidade escolar para
participar dos projetos a serem desenvolvidos no semestre. 16/08/2018 23/08/2018 ht   

Planejar e desenvolver rádio novela. 20/08/2018 31/08/2018 ht   
Exposição de Poesias, contos e trabalhos interdisciplinares
desenvolvidos em parceria com os professores na Semana
da Pátria

03/09/2018 07/09/2018 ht   

Planejar e desenvolver o dia da charada. 10/09/2018 17/09/2018 ht   
Disponibilizar livros e revistas para leitura nas férias de
dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 19/11/2018 30/11/2018 ht   

Avaliação final do projeto com a elaboração de um relatório
contendo tudo o que foi realizado nos seus pontos positivos
e negativos.

03/12/2018 17/12/2018 ht   

 
h
h
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto de Orientação e Apoio educacional 2018

Responsável(eis):Wallance manoel da Cunha

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018
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Descrição:

Resumo do projeto
h
O presente projeto é uma breve apresentação das ações que serão realizadas como coordenador de Projeto de Orientação e Apoio
Educacional, alinhadas ao Plano Plurianual de Gestão 2018. Ao decorrer dos tópicos serão apresentadas as justificativas - que utilizará
tabelas para apontar os principais problemas de evasão da unidade, facilitando as ações que deverão ser tomadas para combatê-las,
linha essa que será o principal motivo de trabalho em 2018. Em seguida, será mostrado o Objetivo do trabalho que será reduzir em
50% os índices de evasão. Na sequência, verá-se as metas para se atingir o objetivo esperado, e por fim, o cronograma das atividades
fragmentado em ações, como o passo a passo para se atingir o sucesso esperado.
h
h

Objetivos
hObjetivo Geral

Reduzir o número de perda em 50% no 3° módulo de técnico em Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de técnico
em Açúcar e Álcool de 24,32 para 12,16%, o 2° módulo de técnico em Segurança do Trabalho de 24,32% para 12,16%.

 Objetivo Específico 

 
·         Auxiliar com Ferramentas diagnósticas para identificar principais causas de Evasão nos cursos modulares noturnos;
·         Auxiliar os gestores elaborando Treinamentos e Orientações com os membros da unidade escolar para Instruí-los como

cada um pode ajudar a combater a evasão, conforme o objetivo geral;
·         Trabalhar em conjunto com a coordenação pedagógica, estratégias para diminuir a quantidade de menções Insatisfatórias  e

progressões  no ensino integrado e modular;
·         Desenvolver em conjunto com os coordenadores de curso, ferramentas para aumentar a frequência dos alunos, orientando

os pais sobre os problemas advindos da baixa frequência;

.         Envolver os pais dos discentes em projetos promovidos pela unidade;  
h

Justificativa
hO assunto “evasão escolar” vem recebendo – ao longo do tempo – vários enfoques, de acordo com Cruz (2013). Primeiramente,
enxergava-se a necessidade de se descobrir quais eram os principais motivos que levavam os alunos a desistirem / abandonarem
os estudos. Posteriormente, começou-se a utilizar o diagnóstico da causa como uma ferramenta de combate à evasão, ou seja,
passou a usar/focar nas ações que encorajassem os discentes a permanecerem nos cursos até o seu término. Dessa forma, as
equipes gestoras – e professores -  passaram a trabalhar de modo proativo, usando a estatística da evasão como uma poderosa
ferramenta para aplicar ações preventivas.
Sendo assim, o tema evasão é de extrema relevância para uma unidade escolar porque mexe com todos os
departamentos de uma escola, principalmente em seus efeitos. Logo, não pode ser deixado apenas para a
coordenação de curso, deve-se estendê-lo de tal forma que a escola toda trabalhe de modo integrada, que
faça parte da cultura da unidade, para que todos entendam que o “cuidado com o aluno” começa desde as
ações mais simples como “ o bom dia de um vigilante”  à  “simpatia da profissional da merenda”; da
metodologia de ensino aplicada em sala de aula à atenção da coordenação em  escutar os problemas que
um aluno traz de casa.
Abaixo, serão apresentados alguns números estatísticos em relação à Evasão escolar do 2° semestre de
2017, comparando com o 1° semestre de 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TABELA I

Acompanhamento do Curso Técnico em Administração – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

40

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

40

 

% de perda comparativa

 

0%

 
2º módulo

(1º semestre 2017)

Entrada

1º semestre/2017

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

% de perda comparativa

---
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---- ----

 

---

3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

33

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

29

 

% de perda comparativa

 

12%

 
Analisando os dados acima, nota-se que tanto o primeiro quanto o terceiro módulos, tiveram perdas       relativamente baixas, o

que demonstra que as ações de combate à evasão estão sendo eficazes. Porém, para elevar ainda mais os cursos do eixo de
gestão e negócios, deve-se trabalhar para diminuir 50% das perdas comparativas, reduzindo para 6% o 3° módulo de
Administração.     

TABELA II

Acompanhamento do Curso Técnico em Açúcar e Álcool – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

40

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

40

 

% de perda comparativa

 

0%

 
2º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

37

 

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

 

24,32%

3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

36

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

32

 

% de perda comparativa

 

11%

 

De acordo com as informações acima, nota-se que o primeiro módulo não houve perda devido processo de vagas
remanescentes. O terceiro módulo apresentou um número relativamente pequeno de evasão, mesmo assim, terá um

acompanhamento para que não aumente esse percentual. Já o segundo módulo, teve uma perda de 24,32%, número um
pouco elevado, e devido a isso, terá maior atenção para que se diminua em 50%.

 

TABELA III

Segurança do Trabalho  – noturno
1º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

_

 

Entrada – 2º módulo

2º semestre/2017

_

 

% de perda comparativa

 

__

 
2º módulo

(2º semestre 2015)

Entrada

2º semestre/2015

37

 

Entrada – 3º módulo

2º semestre/2017

28

% de perda comparativa

 

24,32%

3º módulo

(1º semestre 2017)

 

Entrada

1º semestre/2017

__

Saída – 3º módulo

2º semestre/2017

__

% de perda comparativa

 

__
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De acordo com a tabela acima, o último ano em que teve o 2° módulo de segurança do trabalho foi no segundo semestre
de 2015, época essa em que o curso estava passando por algumas dificuldades, antes de ser reformulado para ser
oferecido novamente em 2017. Dessa forma, nota-se que houve uma evasão relativamente grande, o que nos faz atentar-
se ao módulo em 2017, para que se possa trabalhar estratégias que reduza em 50% o número de evasão, tendo como
objetivo ter no máximo 12, 16% de discentes desistentes.

 

TABELA IV

2° semestre de 2017 - Conselho Final
Cursos

Módulos N° de Alunos N° de
Alunos

Alunos com
frequência

N° de
alunos com

N° de alunos
com

 
 Matriculados Frequentes Abaixo de

75%
alguma

Menção I
mais de 3
Menções I

Recursos
Humanos 1º 43 38 7 1 1
Segurança do
trabalho 1º 43 35 9 4 4
Administração 2º 41 38 11 0 0
Açúcar e Álcool 2º 41 36 8 2 2
Informática
para Internet 2º 43 25 12 4 4
Açúcar e Álcool 3º 30 28 6 0 0
Logística 3º 30 29 13 0 0
Açúcar e Álcool 4º 32 30 10 2 2

 

Analisando as tabelas sobre evasão de alunos por curso e módulos, chega-se a conclusão de que houve uma nítida
redução da evasão comparado a semestres anteriores, isso demonstra que de forma geral, a equipe de professores e
gestores foram eficazes, não significando que as ações de combate devam cessar, e sim ser tratada de forma mais
pontuais, conforme às necessidades. Porém, o trabalho deverá ser intenso para se diminuir a evasão em 50% do terceiro
módulo de Administração, de 12% para 6%, e o terceiro módulo de açúcar e álcool de 24%,32 para 12,16%. Quanto ao
curso de Segurança do Trabalho, o mesmo voltou a ser oferecido no 2° semestre de 2017, após passar por algumas
reformulações. Quando analisa no segundo semestre de 2015, o curso passava por alguns problemas, que refletiu
no alto índice de 24,32% de evasão. Dessa forma, meta é que no 1° semestre de 2018, esse número diminua em
50%, chegando no máximo em 12,16%.

 
Ao analisar os dados dos conselhos intermediário e final, nota-se que a quantidade de menções
Insatisfatórias não é preocupante, pois apenas 5% dos discentes dos cursos modulares
noturnos apresentaram alguma menção “ I ”. Quanto às frequências abaixo dos 75% dos
mesmos alunos matriculados nos módulos analisados (76 discentes), buscar-se-á uma redução
7,5%. 
h

Metodologia
h·         Participar das Reuniões de gestores para acompanhar os relatórios de baixa frequência, bem como analisar todas as

ocorrências feitas na semana junto aos coordenadores de curso, tanto nos cursos integrados, quanto os modulares do período
noturno;

·         Promover ações de integração com os novos alunos – Gincana, dinâmicas;
·         Realizar  reuniões com pais e alunos para instruí-los sobre como deve ser a conduta do aluno /   comportamento do mesmo,

de acordo com o regimento do centro Paula Souza. Além disso, informar os direitos que os alunos adquirem ao fazerem parte
do corpo discente da Etec;

.        Integrar os alunos sobre todas as ações que acontecem na escola, bem como torná-los membros ativos nas tomadas de
decisões e na criação e desenvolvimento de projetos através do Grêmio estudantil;

·         Participar das reuniões de pais com o intuito de dar o feedback necessários sobre o comportamento e conduta de seus
filhos;

·         Incentivar os alunos a participarem dos projetos que a unidade estiver desenvolvendo, expondo cartazes com calendários
de eventos, criando grupos em redes sociais, avisando semanalmente nas classes, com a colaboração dos professores e
coordenadores;
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·         Trabalhar junto à ATA na busca de parcerias (com empresários) para geração de estágios / empregos, e visitas técnicas
para os alunos;

·         Contribuir com a ATA na busca de palestrantes para explanar assuntos relacionados ao Mercado de trabalho, Combate às
drogas, sobre os Tipos de preconceitos praticados pela sociedade, Instruções sobre doenças sexualmente transmissíveis,
Combate à corrupções, proporcionando dois eventos a cada semestre;

·         Trabalhar conjuntamente às coordenações, por meio de reuniões, para que seja demonstrado aos doentes a importância de
se trabalhar a recuperação contínua sempre que necessário; e que a mesma seja devidamente inserida no NSA;

         Trabalhar de forma integrada nas ações de incentivo de alunos nos vestibulinhos;
·        Acompanhar os alunos encaminhados ao conselho tutelar.
h

Resultado esperado
h·         Ter realizado reunião com os 498 alunos da unidade escolar, 232 do ETIM e 266 dos ensinos modulares noturno sobre as

novas regras de entrada e saída da escola, conforme o novo manual do aluno;
.         Ter instalado um Grêmio estudantil atuante nas dependências da unidade escolar, que seja criativo e que desenvolvam

projetos que promovam o bem-estar dos alunos;
·         Fazer com que os 498 alunos saibam dos direitos e deveres contidos no regimento comum das etecs;
·         Ter reduzido em 50% o índice de perda de alunos evadidos dos cursos modulares noturno, o 3° módulo em

Administração de 12% para 6%; o 2° módulo de Açúcar e Álcool de 24,32% para 12,16% e o 2° módulo em Segurança
do Trabalho de 24,32% para 12,16%.

·         Ter instruído - através de planilhas - os 498 alunos da unidade que a Etec utiliza várias metodologias avaliativas, não
                         apenas as avaliações tradicionais, como a individual;

 ·         Ter diminuído em 25% o número de alunos com baixa frequência, de 76 discentes ( número de 2017) para 57;
·         Ter garantido que 100% dos alunos que não atingirem as menções desejadas tenham direito a recuperação contínua a cada

avaliação aplicada;
·         Ter incentivado e instruído os 13 alunos que ficaram de progressão a cumprirem a entrega dos trabalhos no prazo de no

máximo um mês após o início das aulas;
·         Ter desenvolvido duas palestras de Combate ao Bullying, uma em cada semestre – junto aos docentes do projeto biblioteca

ativa;
·         Ter incentivado os discentes para que 70% (de um total de 498 alunos) tenham participado dos projetos desenvolvidos pela

escola.
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Semana Paulo Freire 2018

Responsável(eis):Ana Maria de Almeida, Anali Adriana Geline, Gislaine B. da Silva, Edvânia F. do Nascimento Tiezi, Maria Beltrame,
Wallance Manoel da Cunha

Data de Início: 07/05/2018

Data Final: 11/05/2018

Descrição:

sumo do projeto

 

A Semana Paulo Freire, é dedicada para elaboração de atividades voltadas para a Educação. A partir de um
tema decidido pelos docentes e explanado aos alunos, os mesmos têm de buscar informações sobre o tema
escolhido, dentro de cada disciplina, trabalhando assim a interdisciplinaridade, para então expor ou
apresentar à unidade escolar.

 

Objetivos

Conhecer características literárias, obras e curiosidades do autor Joaquim Maria Machado de
Assis ,considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores nomes da literatura do
Brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo,
contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Dessa forma, este será assunto trabalhado durante a
Semana Paulo Freire.

 

 

Justificativa

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_liter%C3%A1rio
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Adquirir novos conhecimentos dentro da área de Educação, envolvendo o contexto de sua vida (História),
análise da linguagem e características predominante da época (Língua Portuguesa), região específica do
país (Geografia), onde Machado de Assis viveu.

 

Metodologia

 

Primeiramente será trabalhado com os alunos conteúdo relacionado com o Realista, movimento literário pelo
qual Machado de Assis se engajou, apresentação do tema com slides, leitura de textos específicos, análise
do livro didático, bem como filmes que possam retratar o tema em questão. Em um segundo momento, os
alunos terão que desenvolver atividades que estejam relacionadas com o tema, dentro de cada disciplina; a
apresentação pode ser feita com seminário, trabalho escrito com imagem, em grupo ou individual, para ser
exposto na unidade escolar, dentre outras ideias pertinentes ao assunto.

 

Cronograma de atividades

 

Atividades Período
Teoria e elaboração das atividades em sala de aula 23/04 a 05/05
Apresentação das atividades pelos alunos 07/05 a 11/05

 

 

Resultado esperado

  Trabalhar a interdisciplinaridade com os alunos;

  Desenvolver entre os alunos a competência e habilidade de trabalhar em equipe.

  Motivar os alunos para adquirirem conhecimentos além da sala de aula;

  Agregar maior valor à imagem da instituição em relação aos alunos e sociedade;
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Plantio de mudas de cana-de-açúcar para o estudo do desenvolvimento de diferentes variedades

Responsável(eis):Juliana Pelegrini Roviero

Data de Início: 14/03/2018

Data Final: 07/05/2018

Descrição:

Resumo do projeto:

Os alunos do curso Técnico em Açúcar e Álcool da ETEC Bento Carlos do Amaral serão divididos em
grupos, e farão pesquisas sobre 3 variedades de cana-de-açúcar, estes trabalhos de pesquisa será discutido
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em sala de aula, sendo que os grupos defenderão os motivos pelo qual suas variedades estudadas devem
ser plantadas em área previamente definida.

Após esta discussão, com o consenso dos alunos, será solicitado, junto a unidade de produção da
região, as diferentes mudas a serem plantadas.

O plantio será feito junto com os alunos, e ao longo do semestre serão elaborados relatórios de
evolução do desenvolvimento das mudas.

Objetivos:

  Pesquisa sobre variedades cultivadas no Brasil;

  Noções sobre planejamento de plantio e colheita de cana-de-açúcar;

  Espaçamento e profundidade de plantio;

  Tempo de brotação e desenvolvimento das cultivares.

Justificativa:

Este projeto tem como objetivo iniciar o contato dos alunos com a planta de cana-de-açúcar, fazendo
com que vejam na prático o conteúdo estudado em sala de aula.

Metodologia:

Serão feitas pesquisas e discussão em sala de aula para a definição das variedades. Logo após, será
feito o contato com uma unidade de produção da região para a aquisição das mudas.

Será feito o plantio de 3 variedades em local pré-definido, utilizando-se espaçamentos e noções de
plantio previamente estudados.

Cronograma de atividades:

Atividades Período
Pesquisa de variedades 14/03 a 18/04

Discussão sobre variedades que serão plantadas 18/04
Contato com unidade de produção para a aquisição das

mudas
03/05

Previsão de plantio 07/05
Monitoramento do desenvolvimento das mudas Uma vez por mês

 

Resultado esperado:

Espera-se com este projeto que os alunos tenham uma noção de planejamento de plantio de um
canavial, além de noções do tempo de características de esenvolvimento de cada variedade a ser estudada.

Equipe do projeto:

Profa. Juliana Pelegrini Roviero

Prof. Márcio Roberto Carvalho

Prof. Patrick Faustino

Prof. Adriano Pereira

 

PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO
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Ações destinadas ao planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das atividades
técnicas e pedagógicas do curso Técnico em açúcar e álcool vinculados ao Projeto Político Pedagógico,
além da otimização dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do curso, que devem ser realizadas
através do acompanhamento das diferentes necessidades dos alunos (jovens e adultos) e incentivar
metodologias diferenciadas e aulas interdisciplinares, organizar atividades extras, complementares ao
curso para o desenvolvimento das competências previstas na habilitação.

 

VISITAS TÉCNICAS E EVENTOS DO SETOR SUCROENEGÉTICO

 

17/03/2018 – Visita - Coplana: central de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Teve início
como solução para esses materiais que se acumulavam nas propriedades, a céu aberto, em galpões, ou
próximos a fontes d’água, colocando em risco a saúde das populações do campo e o meio ambiente. Com o
modelo, o produtor rural pôde resolver um problema em sua propriedade e, mais recentemente, cumprir com
as exigências legais introduzidas, ao fazer a destinação adequada deste tipo de embalagem.

22/03/2018 – Evento – VII Cana substantivo feminino IAC Ribeirão Preto. A presença feminina está em
ascensão no agronegócio. E o setor sucroenergético acompanha esta tendência, mas ainda há muito espaço
a ser conquistado pelas mulheres no mundo da cana, elas ocupam apenas cerca de 20% das vagas de
trabalho neste setor. Para debater ações que visam aumentar a presença feminina na agroindústria
canavieira e também abrir espaço para as mulheres expressarem suas sugestões e experiências para o
desenvolvimento sustentável do setor.

23/04 a 27/04/2018 – Simpósio de tecnologia ambiental e de biocombustíveis – Fatec Jaboticabal. Tem como
objetivos: Promover apresentação, discussão, intercâmbios e divulgação de trabalhos de pesquisa para
alunos de graduação e em início de pós-graduação. Incentivar e motivar o interesse por pesquisa nos alunos
de graduação, nas diversas áreas de tecnologia. Estimular e promover a aplicação da metodologia e espírito
científico na tecnologia e dentro do setor industrial e de serviços.

30/04 a 04/05/2018 – Agrishow é uma feira internacional de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão
Preto, no estado de São Paulo, Brasil. É considerada a segunda maior feira do tipo no mundo e a maior
da América Latina. 

21/08/2018 – Fenasucro Sertãozinho é o único evento mundial que reúne toda a cadeia produtiva do setor
sucroenergético em um mesmo local. As principais empresas do mercado apresentam suas novidades e
lançamentos, alternativas sustentáveis e inovações tecnológicas voltadas à produção de açúcar, etanol e
bioenergia. Além disso, a feira tornou-se plataforma de atualização profissional, conteúdo e negócios para os
profissionais do mercado sucroenergético, alimentos e bebidas, papel e celulose e bioenergia.

A partir do início da safra 2018/2019 visitas técnicas em unidades de produção industrial na região.

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: Projeto Coordenação de Curso 2018 – Eixo-Tecnológico Produção industrial / Curso Técnico em açúcar e
álcool

Responsável(eis):Juliana Pelegrini Roviero

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO).

http://www.todafruta.com.br/coplana-central-de-recebimento-de-embalagens-vazias-de-agrotoxicos/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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•              O presente projeto jus�fica-se na realização de ações des�nadas ao planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das a�vidades
técnicas e pedagógicas do curso Técnico em açúcar e álcool vinculados ao Projeto Polí�co Pedagógico da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral”, além da
o�mização dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do curso.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

        Obje�vo Geral:

•              Reduzir o índice de alunos desistentes e número de menções I em 50% no curso Técnico em Açúcar e Álcool nos 1º e 2º semestres le�vos de 2018..

 

        Obje�vo Específicos:

•              Acompanhar as diferentes necessidades dos alunos (jovens e adultos) e incen�var metodologias diferenciadas e aulas interdisciplinares, organizar
a�vidades extras complementares ao curso para o desenvolvimento das competências previstas na habilitação.

 

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

•              Realização de reuniões com docentes para acompanhamento geral das classes.

•              Incen�var ampla u�lização de laboratórios e desenvolvimento de projetos.

•              Par�cipação em reuniões e eventos do setor sucroenergé�co.

•              Ampliar o número de visita técnicas.

D. METODOLOGIA(S)

•              Programa de recepção dos alunos na 1ª semana de aula, esclarecendo os obje�vos de cada curso;

•              Aplicação de pesquisa diagnós�ca a fim de sanar lacunas de aprendizagem, principalmente nas primeiras semanas do semestre;

•              Acompanhamento sistemá�co da assiduidade dos alunos faltantes nas primeiras semanas de aula, sobretudo os alunos ingressantes;

•              U�lizar casos de sucesso de ex-alunos para mo�var e incen�var os alunos que estão cursando as habilitações escolhidas;

•              Realização de a�vidades didá�copedagógicas entre docentes;

•              Levantamento dos recursos �sicos e didá�cos disponíveis, mantendo contato direto com os docentes a fim de alcançar materiais e equipamentos
necessários para o desenvolvimento de aulas prá�cas;

•              Criação de um canal de comunicação com os alunos para divulgação de informações e principais eventos do setor realizados no decorrer do ano.

•              Manter contato com as unidades de produção industrial da região, viabilizando visitas técnicas e estágios.                              

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS
Apresentação do projeto de coordenação de área aos docentes e início do
projeto. 01/02/18
Recepcionar e interagir com os novos alunos. 15/02/18
Análise semanal do índice de frequência dos alunos e contato com não
frequentes. O ano todo
Reunião para discussão do índice de frequência e de problemas correlatos A cada 2 meses

Reunião individual para adequação das metodologias.
Sempre que for

necessário
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Realização de a�vidades e projetos planejados. No decorrer do ano
le�vo

Análise dos resultados finais. Ao final do ano le�vo.

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

               

              Reduzir o índice de desistência e menções I em 50%.

              Melhorar a interação entre alunos e professores, e assim a sa�sfação de ambos.

              Aproximar os alunos da realidade do setor, preparando-os para o mercado de trabalho.

              Atender as Atribuições do Coordenador de Curso com relação a ações des�nadas ao planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das
a�vidades técnicas e pedagógicas e a o�mização dos recursos disponíveis.

Metas associadas:

-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: “WORLD CAFÉ” 2018

Responsável(eis):Joicimara Gomes, Antônio Aleixo, Leila de Fátima O. Gava, Kazutoyo Kanbara, Wallance Manoel Cunha, Juliana P.
Rovieiro, Maria Ap. Beltrame e José Carlos dos Reis Junior.

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 30/04/2018

Descrição:

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR E MULTIDISCIPLINAR “WORLD CAFÉ” 2018

 
IDEALIZADORA: Professores: Joicimara Gomes, Antônio Aleixo, Leila de Fátima O. Gava, Kazutoyo
Kanbara, Wallance Manoel Cunha, Juliana P. Rovieiro, Maria Ap. Beltrame e José Carlos dos Reis Junior.

 

INTRODUÇÃO

 

O World Café é uma metodologia de conversa em grupo desenvolvida por Juanita Brown e David
Isaacs, em 1995, na Califórnia com objetivo de estimular a criatividade e explorar temas relevantes para os
grupos proporcionar espaço para fomentar a inteligência coletiva de forma informal e descontraída.
(SCRAMIN, 2017).

Considerando que a interdisciplinaridade tem uma função instrumental e trata-se de um saber útil, ou
seja, utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema ou compreender um
determinado fenômeno sob diferentes pontos de vistas. É colocar o saber científico em prática através da
integração das diferentes áreas do conhecimento de forma colaborativa entre diferentes grupos.

De acordo com Perrenoud (1993), a prática docente caracteriza-se pela atividade da transposição
didática, ou seja, tornar compreensíveis conhecimentos complexos a diferentes públicos, dependendo da
bagagem cultural desse mesmo público. Nesse sentido, o professor se depara de um novo desafio, fazer
com nasça o desejo de aprender nos grupos com quem trabalha. Diante deste contexto, motivou-nos a
desenvolver este projeto para que os alunos dos cursos de Administração, Recursos Humanos, Segurança



27/02/2019 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 119/145

do Trabalho, Informática e Açúcar e Álcool possam aprender através do debate e da interação sobre  as
temáticas que norteiam o dia-a-dia profissional.

 

 

JUSTIFICATIVA

Como forma de sair da rotina da sala de aula e propor um ambiente de aprendizagem mais dinâmico
e descontraído, desafiar e estimular a participação dos alunos dos Cursos Técnicos a conectar perspectivas
diferenciadas através do debate e interação das diversas áreas do conhecimento com profissionais atuantes
das respectivas áreas de formação.  

 

OBJETIVOS

 

Geral

 

Desenvolver nos alunos uma aprendizagem significativa e de forma colaborativa sobre as temáticas
que norteiam o dia-a-dia da área profissional.

 

 

Específicos:

·         Proporcionar a exploração do tema em profundidade com desafios e oportunidades;  

·         Construir uma comunidade escolar integrada e comprometida com a busca de conhecimento.

 

GRUPO DE TRABALHO

  Alunos

  Professores

  Coordenadores e toda equipe escolar.

  Palestrantes.

 

 

PÚBLICO ALVO

·         Alunos dos cursos técnicos do período noturno da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral.

 

METODOLOGIA

Os alunos serão divididos em grupos de 15 pessoas, cada um escolherá um tema de interesse ou
uma situação problema, irão convidar um palestrante “anfitrião” para o debate, devendo este ser um
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      Ana Maria de Almeida

      Anali Adriana Geline

      Antonio Aparecido Aleixo

      Antonio Ederaldo Campanhão

profissional da área.  A palestra deverá durar em torno de 15 minutos, 5 minutos para debate, ou seja, o
tempo suficiente para que o diálogo seja desenvolvido. O palestrante deverá encorajar os alunos
questionarem e expressarem suas ideias. Após este tempo, os alunos terão um intervalo de 5 minutos para
coquetel de salgados. Após farão rodadas, onde os palestrantes trocam de mesa.

 

 CRONOGRAMA 

• 13/03 a 27/03/18 - Reunião de Professores e Coordenadores para elaboração do projeto.

• 05/04/2018 - Apresentação do trabalho aos alunos.

• 10/04 a 19/04/2018 - Reunião dos alunos, professores e coordenadores para formação de grupos e definições dos
temas.

• 26/04 a 03/05/2018 – Reunião dos grupos, professores e coordenadores para organização do evento e confirmação
dos palestrantes: 26/04 a 03/05/2018.

• 08/05/2018 – Execução do projeto.

 

 

RECURSOS

·      Mesas, cadeiras, salgados, sucos ou refrigerantes, caixa de som, microfone, Datashow.

 

RESULTADOS ALMEJADOS

  Aprendizagem significativa e conhecimento sobre o dia-a-dia da área profissional;

  Socialização, integração e trabalho em equipe;

  Reduzir ao máximo a evasão escolar.

.
Metas associadas:

-> Desenvolver 01 projeto intitulado World Café Integrado, visando a participação de 100% dos alunos dos cursos modulares oferecidos
pela Unidade escolar em 2018.

Projeto: Projeto: SEMANA INTEGRA – 2º Semestre 2018

Responsável(eis):Maria Aparecida Beltrame / Corpo docente

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 31/07/2018

Descrição:

Projeto: S����� I������ – 2º Semestre 2018

Responsável(eis):
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      Bianca Franciscatto Bernardes

      Daniel Henrique Davóglio

      Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi

      Gislaine Biscola da Silva

      Gislaine Cristina da Conceição

0.    Joicimara Gomes

.    José Carlos dos Reis Júnior

2.    Leila de Fátima Oliveira Gava

3.    Letícia Campanharo

4.    Luiz Flávio José dos Santos

5.    Maria Aparecida Beltrame

6.    Nayara Lança de Andrade

7.    Sinara de Luca

8.    Santo Oliani Junior

9.    Tadeu Aparecido Martins

0.    Wallance Manoel da Cunha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de início: 15/02/2018

Término: 30/07/2018

APRESENTAÇÃO

            Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos alunos, professores, e comunidade escolar no
desenvolvimento de ações sociais e educacionais na primeira semana do segundo semestre de 2018. Segue abaixo o
esboço:

OBJETIVOS

Divulgar para os alunos da ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, formas de conhecimento e vivências
desenvolvidos no âmbito escolar. Propiciar o aperfeiçoamento e a troca de conhecimentos, entre professores, alunos e a
comunidade escolar, através de apresentações de Faculdades da região. A Unidade Escolar também estará
proporcionando nesta semana uma ação social em prol das entidades assistenciais da cidade.

JUSTIFICATIVA

O projeto foi planejado com o objetivo de recepcionar o aluno para o segundo semestre e demostrar a realidade
profissional da atualidade, visa também proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por
permitir práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de aprender.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 

Segue abaixo o cronograma de atividades.

 
DIAS DA SEMANA PERÍODO ATIVIDADES

Segunda-feira 7h10 as 13h10 Encontro de Faculdades

Terça-feira 7h10 as 13h10 Atividades da Área de administração
Atividades da área de Informática

Quarta-feira 7h10 as 13h10 Feira de Profissões – alunos egressos e
profissionais liberais.

Quinta-feira 7h10 as 13h10 Exposição de empresas e profissionais do
setor privado e público.

Sexta-feira 7h10 as 13h10 Feira de Profissões – alunos egressos e
profissionais liberais.

 

METODOLOGIA

Durante o período da de planejamento a equipe ocorrerá uma interdisciplinaridade ou necessidade de um
momento em que a comunidade escolar, alunos e professores pudessem receber informações, visita de Faculdades e
empresas capas de mostrar a todos a nova tecnologia de informação.

ATIVIDADES PERÍODOS

Planejamento do Projeto e reunião com a equipe  01/02 a 30/04/2018
Preparação do projeto interdisciplinarmente/Reuniões com
a equipe  01/04 a 30/05/2018
Preparação do projeto interdisciplinarmente/Reuniões com
a equipe 01/06 a 30/06/2018

Execução do projeto 01/07 a 30/07/2018

  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS

Com presente projeto 100% dos alunos participaram do retorno do semestre e as atividades descritas no cronograma das
atividades (Cronograma das Atividades e Metodologia), serão executados compreendendo a importância de um bom
relacionamento com toda a equipe e a evitando faltas neste período.

 

AVALIAÇÃO: 
  

A avaliação deverá ser contínua, através de observação e registro da participação e envolvimento de cada aluno. 
Metas associadas:

-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto Coordenação de Curso 2018 – Cursos Técnicos em Informática para Internet e Ensino Técnico em
Informática Integrado com Médio.

Responsável(eis):José Carlos dos Reis Junior
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Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO).

 

•                              O presente projeto justifica - se diante dos grandes desafios e intensas mudanças no mercado de
trabalho. Os cursos Técnicos em Informática para internet e Informática Integrado com o Ensino Médio devem estar
integrados às diferentes formas de educação, à ciência, ao trabalho, à tecnologia que visa o desenvolvimento do cidadão
e suas aptidões para a vida profissional, também como reinserção do trabalhador no mercado, tendo como objetivo
principal o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Parte – se do princípio de que currículo é
construção, possui um sentido político e social, portanto, só terá sentido se for construído quando se pensa
conjuntamente currículo e sociedade, a partir de discussões interdisciplinares, em que se leva em conta a realidade na
qual a escola está inserida, não deixando de lado a diversidade cultural que constitui o cotidiano  de todos os envolvidos
no processo de construção desse currículo. Esse processo de construção exige o envolvimento e a participação dos
professores em torno do mesmo objetivo, que é garantir a democratização da escola mediante ações que privilegiem o
trabalho coletivo, a participação e a prática interdisciplinar, respeitando as especificidades de cada área do
conhecimento, bem como a formação de um indivíduo pronto para responder e enfrentar os desafios do mercado de
trabalho. 

•              A proposta atual é de melhorar a contribuição aos alunos, para saírem dessa fase de estudo com qualificação
suficiente para ingressarem mais facilmente no mercado de trabalho.

          

 

 

 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

        Objetivo Geral:

•              Aumentar em 5% o índice de demanda dos cursos Técnicos em Informática para Internet e Informática
Integrado com o Ensino Médio.

        Objetivo Específicos:

•              Visita Técnica.

•              O desenvolvimento de Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade com as disciplinas envolvidas no ETIM e
no Técnico noturno para realização de ações práticas dentro da escola e na Feira Tecnológica, Promover ações de
divulgação dos cursos com interdisciplinaridade e projetos dos Cursos Técnicos em Informática para Internet e Etim
Informática, aumentando assim, o interesse da população de Guariba e região pelos alunos no mercado de trabalho e
conquistando maior demanda em vestibulinhos.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:
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•              Atualmente o resultado do Vestibulinho relação de candidatos por vaga é de 3,23, almeja-se alcançar 3,40
candidatos por vaga.

•              Nos dois últimos anos no primeiro e segundo semestre não houve turma dos cursos técnico em informática e
informática para internet devido à baixa demanda, almeja-se alcançar pelo menos o índice necessário para abertura de
nova turma.

 

D. METODOLOGIA(S)

Desenvolver atividades em equipe, visando aumentar em 5% o índice de demanda dos cursos.

Em equipe realizar levantamento de informações em reuniões e na unidade escolar, para que possamos desenvolver
atividades, projetos e realização de interdisciplinaridade, melhorando a motivação e participação entre docentes e
discentes em sintonia com projetos e diretrizes da Unidade Escolar.

Realizar divulgação via redes sociais das ações realizadas pelos cursos técnicos em informática e informática para
internet e Etim Informática.

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES     PERÍODOS2

Apresentação do projeto de coordenação de área aos docentes e início do projeto.         19/02/2018 – 29/02/2018

Recepcionar e interagir com os novos alunos.             19/02/2018 a 29/02/2018

Análise semanal do índice de frequência dos alunos e contato com não frequentes.       19/02/2018 a 30/11/2018

Reunião para discussão do índice de frequência e de problemas correlatos (Mensal, presencial ou virtual, conforme
disponibilidade dos docentes).      02/03/2018 a 30/06/2018

Reunião individual para adequação das metodologias.           02/03/2018 a 30/04/2018

Realização de atividades e projetos planejados.        02/04/2018 a 30/06/2018

Análise dos resultados finais 1º Semestre.    26/05/2018 a 30/06/2018

Reunião com os professores para Reapresentação e início do projeto. 22/07/2018 – 27/07/2018

Recepcionar e interagir com os novos alunos.             17/07/2018 a 21/07/2018

Reuniões individuais para adequação de metodologias.          02/08/2018 a 02/09/2018

Realização das atividades e projeto planejados.        02/09/2018 a 30/11/2018

Análise dos Resultados finais 2º Semestre.   11/12/2018 a 14/12/2018

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

               

            Manter a redução do índice de baixa frequência em ao menos 5%.
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            Alcançar em 100% a aplicabilidade das recuperações contínuas e os momentos em que os docentes farão uso
desta metodologia.

 

            Manter em 100% a presença dos docentes da área nas reuniões presenciais ou online, buscando garantir a
realização deste projeto.

 

            Alcançar o aumento do índice de demanda no Vestibulinho em ao menos 5%.

 

            Implantar turma do curso técnico em informática para internet ou técnico em informática no 2º Semestre de
2018.

 

            Realizar pelo menos 1 visita técnica.

               

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS2

Apresentação do projeto de coordenação de área aos docentes e início do
projeto.

19/02/2018 –
29/02/2018

Recepcionar e interagir com os novos alunos.
19/02/2018 a
29/02/2018

Análise semanal do índice de frequência dos alunos e contato com não
frequentes.

19/02/2018 a
30/11/2018

Reunião para discussão do índice de frequência e de problemas correlatos
(Mensal, presencial ou virtual, conforme disponibilidade dos docentes).

02/03/2018 a
30/06/2018

Reunião individual para adequação das metodologias.
02/03/2018 a
30/04/2018

Realização de a�vidades e projetos planejados.
02/04/2018 a
30/06/2018

Análise dos resultados finais 1º Semestre.
26/05/2018 a
30/06/2018

Reunião com os professores para Reapresentação e início do projeto.
22/07/2018 –
27/07/2018

Recepcionar e interagir com os novos alunos.
17/07/2018 a
21/07/2018

Reuniões individuais para adequação de metodologias.
02/08/2018 a
02/09/2018

Realização das a�vidades e projeto planejados.
02/09/2018 a
30/11/2018

Análise dos Resultados finais 2º Semestre.
11/12/2018 a
14/12/2018

 
Metas associadas:

-> Desenvolver e implantar manual de instruções para uso dos Laboratórios de Informática
-> Realizar, em 2018, 02 capacitações internas para os docentes visando melhoria no processo de escrituração e registro, bem como a
relação de ensino aprendizagem.

Projeto: Projeto de Auxiliar docente - Responsabilidade por Laboratório

Responsável(eis):Flávio Antônio de Oliveira - Auxiliar Docente
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Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto: Projeto de Responsabilidade por Laboratório

Responsável(eis): Flávio Antônio de Oliveira

Data de Início: 01/11/2016

Data Final: 31/12/2018

Descrição: Organização e manutenção dos laboratórios de informática.

 

META(S) DO PROJETO:

Controle de todos os equipamentos específicos do laboratório;

  Controle dos patrimônios;

  Manutenção dos cabeamentos de rede;

  Manutenção dos computadores, impressoras e projetores;

 

Assegurar o funcionamento de todos equipamentos, principalmente os computadores para o aprendizado
dos alunos.

 

METODOLOGIA(S):

Criação de planilhas para controle:

Planilha geral dos equipamentos dos laboratórios;

Planilha de rotina semanal.

 

CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES PERÍODOS

· Organização da lista de patrimônio dos laboratórios;
01/02/2018 -
28/02/2018

· Conferência e manutenção dos computadores;  
· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores;  
· Manutenção dos cabos de rede.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/03/2018 -
31/03/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/04/2018 -
30/04/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/05/2018 -
31/05/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  
· Organização de peças de reposição; 01/06/2018 -
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30/06/2018
· Conferência dos patrimônios;  
· Reorganização dos laboratórios;  
· Conferência e manutenção dos computadores;  
· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  
· Manutenção dos cabos de rede.  

· Organização da lista de patrimônio dos laboratórios;
01/07/2018 -
31/07/2018

· Conferência e manutenção dos computadores;  
· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores;  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/08/2018 -
31/08/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/09/2018 -
30/09/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/10/2018 -
31/10/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Conferência e manutenção dos computadores;
01/11/2018 -
30/11/2018

· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

· Organização de peças de reposição;
01/12/2018 -
15/12/2018

· Conferência dos patrimônios;  
· Reorganização dos laboratórios;  
· Conferência e manutenção dos computadores;  
· Conferência e manutenção das impressoras;  
· Conferência dos projetores.  

Metas associadas:

-> Desenvolver e implantar manual de instruções para uso dos Laboratórios de Informática

Projeto: Sarau Literário 2018

Responsável(eis):Edvânia Ferreira do Nascimento Tiezi, Anali Geline e Wallance Manoel da Cunha

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 04/05/2018

Descrição:

 

 

Resumo do projeto:

A palavra Sarau é um termo utilizado na Europa desde o século XIX, que em sua etimologia latina
significa “tarde”, período nos quais famílias nobres se reuniam para assistir às apresentações artísticas,
representadas principalmente pela Música, dança e poesia.

Fazendo uso desse termo, nos dias 07 e 08 de maio de 2017, será realizado o 4º Sarau Literário da
Etec Bento Carlos Botelho do Amaral. Nesse evento cultural, acontecerá apresentações musicais,
declamações de poesias, de dança, obras artísticas e apresentação teatral.
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  Para esse acontecimento serão enviados convites às autoridades da cidade, à supervisora de ensino
e aos familiares de toda comunidade escolar.

Objetivo Geral

·         Aproximar os alunos, através dos diferentes estilos artísticos, como a música, a poesia e o teatro, da
linguagem poética, incentivando-os a conhecer a cultura musical do nosso país, e a   despertar o prazer
da leitura em seus diferentes gêneros literários.

·         Criar uma atmosfera cultural na comunidade escolar e aproximar alunos de diferentes cursos e módulos
para que possam, de forma integrada, desenvolver trabalhos artísticos das instâncias musicais, teatrais,
e estendendo às criações de grupos de dança, pintura estudos e criação de poesias.

Objetivos Específicos:

 

 
·         Proporcionar aos alunos a ampliação de seu o repertório linguístico e literário;
·         Aprimorar o modo como os alunos se expressam em grupo, ou até, dar oportunidades para que ele

adquira a habilidade de desenvolver trabalhos em equipes;

Justificativa

A escola tem papel importante na vida dos alunos, pois é nesse ambiente que ele se comunica e
convive com diversas culturas diferentes da que ele adquiriu em sua vida. Sendo assim, o projeto Sarau é
um meio de levar aos alunos o conhecimento de variadas formas culturais, levando-o a uma realidade que
talvez nunca tivera a oportunidade de ter acesso.

Metodologia

O planejamento do evento ficou por conta dos professores coordenadores do projeto Biblioteca Ativa,
que cuidaram cuidadosamente do conteúdo do evento, e do orientador educacional, responsável pela
estrutura do evento.

A princípio, toda a parte artística seria desenvolvida pelos alunos da comunidade, porém, as
apresentações teatrais ficaram por conta de artistas da cidade de Taquaritinga que vieram sem custos.

Também foram criados grupos de alunos que se dividiram em cinco partes: O primeiro ficou
responsável pelas apresentações musicais, o segundo pelas declamações de poesias, terceiro em
apresentações de dança, o quarto na pintura e o quinto na colaboração da organização.  

Cronograma de atividades

 

Atividades Período
·         Planejamento de como será realizado o projeto Dia 01/03 até

15/03
·         Escolha e Organização do tema das apresentações Dia 15/03 até

01/04
·         Ensaios dos grupos de dança, música, teatro, poesias e

pinturas de quadros sobre o tema- Cinema.
Dia 02/04 até
16/04

·         Ensaios dos grupos de dança, música, teatro, poesias e
pinturas de quadros sobre o tema- Cinema.

Dia 17/04 até
30/04

·         Ensaios dos grupos de dança, música, teatro, poesias e Dia 02/05 até
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pinturas de quadros sobre o tema- Cinema. 11/05
·         Ensaios gerais- organização da decoração. Dia 11/05 até

25/05
·         Realização do Sarau Literário

 
Dia 28/05 e 29/05

·         Desmontagem da decoração Dia 30/05 e 31/05

 

Resultados esperados

  Proporcionar uma maior aproximação e interação entre os alunos de diferentes módulos e curso da a Etec;

  Aumentar o percentual de alunos interessados pelos diversos gêneros literários e artísticos;

    Alavancar o número de alunos que frequentam a biblioteca, e na mesma proporção, elevar o número de
locações de livros ao mesmo;

  Criar grupos de teatro, de estudo e leitura, de criação de poesia, podendo estender-se até a grupo musical e
de coral. 

Equipe e desenvolvedores do projeto: Edvânia F. do Nascimento Tiezi, Anali Geline e Wallance
Manoel da Cunha

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto de ATA

Responsável(eis):ADRIANA NAVARRO ESQUINCA

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

ADRIANA NAVARRO ESQUINCA – ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

PLANO DE TRABALHO: O presente projeto tem por finalidade orientar e nortear todas as ações que permeiam as
funções cabidas ao cargo de Assistente Técnico Administrativo I.

 Para o direcionamento de um trabalho assertivo faz se necessário a parceria com empresas de cunho privado nos mais
diversos ramos de atividade, pertencentes ao Município de Guariba e sua microrregião, com intuito de melhorias para a
Unidade Escolar, criação de oportunidades para os Discentes e a divulgação da Unidade (Eventos, Cursos e
festividades). Realizar levantamento junto à Sociedade e a Comunidade para a proposição de novos cursos ou
atualização dos mesmos, realização de eventos de interesse comum. Captar e reter intercâmbio com outras instituições
de ensino afim de promover parcerias para eventos e consolidar as bases da Educação.

Atribuição (Buscar parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Administração Central)

 

   Indústrias- Aumentar em 100% as parcerias com o objetivo de criação de um banco de dados de currículos de nossos
discentes para facilitar a colocação dos mesmos no mercado de trabalho. Esse aumento relevante se dará através de
visitas que serão realizadas periodicamente afim de tornar público as ações realizadas na unidade e auxiliar no processo
de tomada de decisões para futuras demandas de curso.
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      Comércio- Iniciar em 2018 parceria com comerciários afim de promover ações voltadas ao comércio para
fortalecimento local, essas ações são de interesse do município. Para o cunho da Unidade Escolar, esta parceria visa
consolidar os itens citados acima, como colocação dos discentes no mercado de trabalho e aprimoramento das relações
Etec/Comunidade.

 

   Prefeitura- Para esta parceria, faz se necessário manter as relações já criadas e aplicar métricas para perceber possíveis
ações de melhorias e criação de novas oportunidades, cabendo neste momento a consolidação de parcerias com
secretarias e comitês pertencentes a gestão do município.

      Instituições de Ensino- Visa aumentar em 50% estas parcerias para intercâmbio de profissionais e eventos
correlacionados as diversas áreas de atuação tanto da Unidade como dos parceiros.

Atribuição (Analisar o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou atualização dos
existentes)

A Unidade se encontra em uma região totalmente voltada para o Agronegócio, porém sabe se que também ocorre
grande locomoção de cidadãos que trabalham em outras cidades da região, cidades estas que apresentam
características voltadas para o setor comercial e ou industrial. Por este motivo a Unidade apresenta diversidade na
demanda oferecida, porém para processo de melhoria contínua, faz se necessário a aplicação de pesquisas
mercadológicas envolvendo Indústria, comércio e comunidade para a alteração e ou implantação de novas ofertas de
cursos.

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Plantio de mudas de cana-de-açúcar para o estudo do desenvolvimento de diferentes variedades

Responsável(eis):Profa. Juliana Pelegrini Roviero Prof. Márcio Roberto Carvalho Prof. Patrick Faustino Prof. Adriano Pereira

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 28/12/2018

Descrição:

 

Plantio de mudas de cana-de-açúcar para o estudo do desenvolvimento de diferentes variedades

Resumo do projeto:

Os alunos do curso Técnico em Açúcar e Álcool da ETEC Bento Carlos do Amaral serão divididos em
grupos, e farão pesquisas sobre 3 variedades de cana-de-açúcar, estes trabalhos de pesquisa será discutido
em sala de aula, sendo que os grupos defenderão os motivos pelo qual suas variedades estudadas devem
ser plantadas em área previamente definida.

Após esta discussão, com o consenso dos alunos, será solicitado, junto a unidade de produção da
região, as diferentes mudas a serem plantadas.

O plantio será feito junto com os alunos, e ao longo do semestre serão elaborados relatórios de
evolução do desenvolvimento das mudas.

Objetivos:

  Pesquisa sobre variedades cultivadas no Brasil;

  Noções sobre planejamento de plantio e colheita de cana-de-açúcar;

  Espaçamento e profundidade de plantio;

  Tempo de brotação e desenvolvimento das cultivares.
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Justificativa:

Este projeto tem como objetivo iniciar o contato dos alunos com a planta de cana-de-açúcar, fazendo
com que vejam na prático o conteúdo estudado em sala de aula.

Metodologia:

Serão feitas pesquisas e discussão em sala de aula para a definição das variedades. Logo após, será
feito o contato com uma unidade de produção da região para a aquisição das mudas.

Será feito o plantio de 3 variedades em local pré-definido, utilizando-se espaçamentos e noções de
plantio previamente estudados.

Cronograma de atividades:

Atividades Período
Pesquisa de variedades 14/03 a 18/04

Discussão sobre variedades que serão plantadas 18/04
Contato com unidade de produção para a aquisição das

mudas
03/05

Previsão de plantio 07/05
Monitoramento do desenvolvimento das mudas Uma vez por mês

 

Resultado esperado:

Espera-se com este projeto que os alunos tenham uma noção de planejamento de plantio de um
canavial, além de noções do tempo de características de desenvolvimento de cada variedade a ser
estudada.

Equipe do projeto:

Profa. Juliana Pelegrini Roviero

Prof. Márcio Roberto Carvalho

Prof. Patrick Faustino

Prof. Adriano Pereira

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: Projeto de Pintura 2018

Responsável(eis):Anali Adriana Geline e Profª. Edvânia Tiezi

Data de Início: 01/03/2018

Data Final: 10/10/2018

Descrição:

Introdução

 

A arte possui o poder de representar ideias através das quatro linguagens: música, dança, teatro e
artes visuais, podendo assim assumir expressão no dia a dia.

A arte faz com que o ser humano conheça um pouco da sua história, de cada processo criativo das
linguagens artísticas, tornando-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento cognitivo dos alunos,
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pois amplia possibilidades de compreensão do conhecimento em artes, do mundo e colabora para um
entendimento dos conteúdos relacionados a outras áreas do conhecimento. A arte pode ser considerada
uma linguagem especial, utilizada para que o ser humano possa mergulhar dentro de si mesmo, trazendo a
tona emoções do próprio ser. Por isso quando um homem quer falar ao coração de outras pessoas ele passa
a fazer uso da linguagem da arte. Portanto é um grande desafio caminharmos para uma educação eficaz e
de qualidade, que integre todas as dimensões do ser humano. E que transmitam de forma fácil entre o
pessoal e o social, que expressem através de palavras e ações que sempre passem a evoluir, mudar e
avançar. Neste sentido, o grupo de alunos da escola Etec Bento Carlos Botelho do Amaral, está executando
o projeto de pintura, que nesta fase abrange as pinturas em pop art, sendo realizadas em telas e painéis.

 

 

Objetivos

 

O presente projeto tem como objetivo oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer várias formas
de arte e com isso desenvolver a imaginação criadora, a percepção, fazendo aflorar a sensibilidade através
da estética, destacando assim a contribuição afetiva e cognitiva para a expressão de adolescentes e jovens
do ensino Técnico e Etim. Ampliando suas atividades em período oposto ao que frequentam a escola.

Sendo assim de maneira dinâmica e sistêmica, pretende-se investir nas práticas voltadas:

· Aprender, renovar, transferir, educar e socializar;

· Conhecimentos, atualizações, mobilizações, integralizações, vida, família, sociedade, mundo, trabalho,
competitividade, ecossistema, tudo isso articula nas experiências trazidas pelos alunos, nas competências,
comprometimento, praticas, inovação, cidadania, empreendedorismo, entre outras;

· Conhecer algumas técnicas de pinturas, como pintar na tela, como misturas de cores, texturas diferentes.
O intuito é possibilitarmos aos alunos, um contato direto com a Arte;

· Observar a natureza como grande fonte que nutre as ideias, imagens e expressão do aluno;

· Utilizar pinturas, livros, vídeos, slides, visitas a museus e galerias quando possível, ou filmagens são parte
integrante deste projeto;

· Ampliar o repertório de leitura e construção de imagens por meio da leitura do mundo e das imagens da
Arte;

· Educar por meio da Arte;

· Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva;

· Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em arte;

· Desenvolver suas habilidades e imaginação através das oficinas;

· Desenvolver a cultura de Arte fazendo, conhecendo e apreciando produções artísticas, são ações que
integram o perceber, o aprender, o imaginar, o pensar, o recordar, o sentir, o expressar e o comunicar; forças
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capazes de transformar adolescentes e jovens.

· Proporcionar condições para o desenvolvimento das ações centralizadas na própria nomenclatura do
projeto “Vivenciando arte na ETEC”

 

Público Alvo

 

· Para todos os alunos interessados em participar, que estudam na unidade Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral.

 

Justificativa

 

 

A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral apregoa desde a sua implantação o compromisso de trabalhar
para assegurar a oferta de uma educação técnica de qualidade; atender às mais diferentes clientelas;
respeitar às diversidades; estimular parcerias; atingir metas definidas mediante propostas de melhorias
contínuas, e, entre tantos outros compromissos, o da formação integral do aluno- cidadão, com valores e
princípios democráticos, éticos, profissionais, solidários e de respeito aos homens, à sociedade em geral
para contribuir efetivamente com o desenvolvimento humano, sustentável e das organizações.

Sempre focando em ações que proporcionam o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade, a
aplicação dos temas transversais com o objetivo de aperfeiçoar os processos de ensino- aprendizagem; e,
com ações que visem aprimorar o caráter, o comprometimento com o desempenho positivo na mobilização
social para uma vida digna, com qualidade, com saúde e com direitos assegurados a todos, a Etec prioriza
em seu planejamento para 2018, o presente Projeto “Vivenciando arte na Etec”.

 

 

AÇÕES/ PROGRAMAÇÃO

 

            O projeto que ora se apresenta, tem em seu cerne um complexo e completo conjunto de ações para
garantir o espírito de unicidade, da participação de todos em todas as etapas, do envolvimento pessoal,
emocional e físico, conforme previsto no objetivo geral; e por conseguinte em metodologia.

 

 

Resultado esperado
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Nossa proposta foi revitalizar o ambiente para melhorar tanto o visual quanto a qualidade de vida do
aluno. È gratificante em todos os aspectos quanto observamos o resultado final.

A avaliação deste projeto se dará através da materialização de cada um dos momentos previstos, e
um dos parâmetros mais importantes para aferir o sucesso das ações será o nível de engajamento e de
continuidade nas pinturas.

 

Equipe do projeto

Professora Anali Adriana Geline

Professora Edvânia Tiezi

Alunos voluntários

 

Metas associadas

 

Por criar entende- se a oportunidade de oferecermos aos alunos de criar, recriar, inventar com
liberdade para as pessoas buscarem colaboração (interna ou externa) para suas ideias tornarem-se
realidades; esperamos ter uma galeria de criações que reflitam os pensamentos, ideias, releituras da nossa
comunidade para socializar. É possível de realizar quando há cooperação, intenção e empenho; é a escola
trabalhando a educação como uma prática social de cooperação e não de competição (Paulo Freire).

Observar se o aluno sabe identificar e argumentar sobre o valor e gosto em relação às imagens
produzidas por si mesmo, pelos colegas e por outros, respeitando o processo de criação pessoal e social, ao
mesmo tempo que participa com colegas.

 

 

 

Recursos necessários

 

Recurso .................................................................................................................RS

 

 

 

Fonte do recurso valor estimado

- Escola

- Doações
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Materiais

 

- Tinta Acrílica ( Cor Branca, Azul, Vermelha, Amarela e Preta)

- Pinceis (nº 0, 6, 10 e 12)

- Painel ou Tela ( cada aluno compra sua tela do tamanho desejado)

- Verniz

 

 

      Cronograma de Atividades

 

ATIVIDADES PERÍODOS1

Divulgação do projeto “Vivenciando arte na Etec”, com obras dos
alunos do ano 2017, expostos na Biblioteca Ativa Dia 01/03 até 15/03
Divulgação do projeto “Vivenciando arte na Etec”, com obras dos
alunos do ano 2017, expostos na Biblioteca Ativa Dia 15/03 até 01/04
Começo do projeto “Vivenciando arte na Etec”, para o sarau com
o tema: Cinema Dia 02/04 até 16/04
Pintura das telas para o sarau com o tema: Cinema Dia 02/05 até 16/05
Pintura das telas para o sarau com o tema: Cinema Dia 16/05 até 25/05
Exposição das obras realizadas do projeto “Vivenciando arte na
Etec”, no 3º Sarau Dia 28/05 e 29/05
Projeto “Vivenciando arte na Etec”, pintando seu auto retrato Dia 15/08 até 29/08
Pintura das telas- auto retrato Dia 05/09 até 19/09
Exposição das obras realizadas do projeto “Vivenciando arte na
Etec”, na Biblioteca Ativa Dia 01/10 até 16/10

      1. Períodos: observação podendo ocorrer alteração, pois o aluno teve ter finalizado a sua obra.

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Projeto Integrado de combate à baixa frequência dos discentes dos cursos técnicos modulares
noturnos

Responsável(eis): Wallance Manoel da Cunha; Joicimara Gomes, Kazutoyo Kanbara, Juliana P. Rovieiro, Maria Ap. Beltrame e José
Carlos dos Reis Junior.

Data de Início: 15/04/2018

Data Final: 31/12/2019

Descrição:

INTRODUÇÃO
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A Etec Bento carlos Botelho do Amaral tem passado por um sério problema de baixa frequência dos alunos matriculados nos cursos

modulares noturnos, contratempo este, que segundo Pierini e Santos (2010), acaba contribuindo com outro problema sério que é a evasão Dessa

forma, é pertinente investigar de forma metódica, com base científica, as principais causas desse excesso de faltas dos alunos dos cursos de

Administração, Açúcar e Álcool, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, principalmente nos segundos módulos. Vale ressaltar que dentre os

citados cursos, todos são compostos por três semestres, cada um representando um módulo, exceto o de Açúcar e Álcool que são quatro

semestres/módulos.

Logo, o desenvolvimento do trabalho deverá nos levar a responder se é possível descobrir as principais causas da infrequência escolar, e a

partir disso fazer trabalho preventivo para reduzi-la.

 

JUSTIFICATIVA

 

Entende-se que é de extrema relevância compreender os motivos que levam os alunos dos cursos técnicos modulares de uma escola técnica

do Centro Paula Souza, a ficarem abaixo do percentual mínimo indicado, investigando se o motivo é cultural, pedagógico ou de relacionamento

pessoal. E essa descoberta, poderá dar uma base para a criação de metodologias de trabalho que possam combater a infrequência escolar, e que a

partir desse estudo, novas estratégias possam surgir para combater a evasão escolar, problema este que transcendem os muros do ensino técnico.    

 

OBJETIVOS

 

Geral

Entender de forma sistêmica, os motivos que levam os alunos dos cursos técnico modulares a ficarem abaixo dos 75% de frequência, se é

por motivo cultural / pessoal, pedagógico ou de relacionamento

Específico

- Compreender se os motivos de baixa frequência estão relacionados a motivos familiares, trabalho, distância a instituição, ou simplesmente por

motivos culturais, de personalidade, sem justificativas;

- Entender se a falta de motivação para ir as aulas advém das metodologias utilizadas pelos professores, que utilizam apenas as tradicionais, tanto na

explicação, quanto nas formas de avaliação;

- Analisar se há problemas de relacionamentos entre os próprios alunos, entre alunos e professores, ou até mesmo entre alunos e funcionários.

 

METODOLOGIA

 

Buscar-se-á por meio de pesquisas / formulários / entrevistas pontuais, e / ou também abrangente - de forma genérica, traçar vários pontos
que possam ser importantes para entender o perfil dos alunos de cada módulo específico (ou geral, de forma genérica) indicando os principais
motivos que estão levando nossos alunos a terem uma elevada baixa frequência.

 

Cronograma
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Abril – Criação das perguntas / textos para entrevistas

Maio – Aplicação nos cursos técnicos noturnos – amostras

Junho – público geral dos cursos técnicos noturnos de ETIM

Agosto / Setembro – Tabulação dos dados

Outubro – Resultado da pesquisa

Fevreiro/ março/ abril 2019 – Aplicação dos resultados da pesquisa

 

Resultado esperado

Diminuir grardativamente os índices de baixa frequência, 10% em 2019 e 15 % em 2020

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm

Projeto: PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE AULAS- DATA SHOW E CAIXA DE SOM. ETEC
GUARIBA/SP

Responsável(eis): Jose Roberto Davóglio Maria Aparecida Beltrame Wallance Manoel da Cunha Joicimara Gomes José Carlos dos
Reis Júnior Juliana Rovieiro Kazutoyo Kanbara Sinara de Luca

Data de Início: 15/03/2018

Data Final: 31/12/2021

Descrição:

 

 

Escola Técnica Estadual Bento Carlos Botelho do Amaral

 

 

 

 

 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE AULAS- DATA SHOW E
CAIXA DE SOM. ETEC GUARIBA/SP

Responsável(eis):

Jose Roberto Davóglio

Maria Aparecida Beltrame

Wallance Manoel da Cunha
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Joicimara Gomes

José Carlos dos Reis Júnior

Juliana Rovieiro

Kazutoyo Kanbara

Sinara de Luca

                

 

Data de início: 15/02/2018

Término: 30/12/2022

 

GUARIBA- 2018

RESUMO

 

A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”, CNPJ 62.823.257/0256-08, é
uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com atuação junto à comunidade escolar, com sede e foro
no Município de Guariba, estado de São Paulo, localizada na rua Rui Barbosa, número 1244.

A Associação de Pais e Mestres tem por finalidade colaborar na formação do educando, por meio da aproximação entre pais,
educandos e educadores, promovendo a integração: poder público, comunidade, escola e família. Compete a Associação de
Pais e Mestres: interagir junto à escola como instrumento de transformação de ação, promovendo o bem-estar da comunidade
do ponto de vista educativo, cultural e social; promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade pelas
atividades escolares; contribuir para solução de problemas inerentes à escola, motivando uma convivência harmônica entre os
pais ou responsáveis legais, educadores, educandos e funcionários da escola e membros da comunidade local; contribuir com
a conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar; administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuação
da Associação de Pais e Mestres, os recursos provenientes de repasses, subvenções, convênios, doações e arrecadações da
entidade; incentivar a criação do Grêmio Estudantil e trabalhar cooperativamente; firmar convênios para execução de ações de
manutenção, construção, ampliação, reformas, aquisição de gêneros alimentícios, e outros de natureza educativa como PDDE.

A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” possui 7 (sete) salas de aulas ativas, 3 (três) salas de aula
ocupadas pela UNIVESP, 4 (quatro) laboratórios de informática e 2 (dois) laboratórios de Ciências/Açúcar e Álcool. Onde,
todos os ambientes são muito quentes, característica da região e da cidade, em particular. A escola já possui aparelhos de
Datashow e caixinhas de som, mais a qualidade para execução nas salas de aula ainda deixa a desejar. O Datashow pela
quantidade não ser suficiente a todas as sala e laboratórios. Daí a necessidade da implementação deste projeto.

 

 

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
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Contribuir para a formação dos educandos da Escola Técnica Estadual Bento Carlos Botelho do Amaral.

 

Objetivos específicos:

• Organizar as salas de aula da escola através de aparelhos de Data show e Som;

•Reduzir a poluição sonora causada pelos aparelhos de má funcionamento;

•Melhorar concentração dos educandos na realização das atividades e objetivar a qualidade da aula;

•Criar um ambiente favorável ao ensino e a aprendizagem em sala de aula.

JUSTIFICATIVA

 

Em razão de a Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”, necessitar a implantação de recursos audiovisual e
devido a uma melhor qualidade de estrutura disponibilizada em sala de aula para o Docente de todos os cursos presentes na
Unidade. O equipamento escolhido vem de encontro as condições de dimensionamento e utilização do espaço e utilização do
aparelho durante o dia. Este Projeto na Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” atenderá
aproximadamente 450 alunos que se encontram cursando os cursos de Açúcar e Álcool, Administração, Ensino
Médio Integrado ao Técnico, Informática, Informática para Internet, Logística, Recursos Humanos e Segurança do
Trabalho. Os cursos citados são ofertados para comunidade no período integral e noite.   O projeto alcançará
também os profissionais da educação que atuam na unidade escolar, totalizando 50 pessoas, sendo que 30
pertencem ao corpo docente, 7 ao setor administrativo e 12 funcionários terceirizados.

PÚBLICO-ALVO

Este Projeto na Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” atenderá aproximadamente 450 alunos
que se encontram cursando os cursos de Açúcar e Álcool, Administração, Ensino Médio Integrado ao Técnico,
Informática, Informática para Internet, Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. Os cursos citados
são ofertados para comunidade no período integral e noite.   O projeto alcançará também os profissionais da
educação que atuam na unidade escolar, totalizando 50 pessoas, sendo que 30 pertencem ao corpo docente, 7 ao
setor administrativo e 12 funcionários terceirizados.

 

METODOLOGIA

 

O projeto será executado através de eventos e promoções junto à comunidade, parceria com as instituições e
colaboradores, visando a aquisição de recursos materiais e financeiros. Todo o processo de realização das
atividades será acompanhado e avaliado pela Associação de Pais e Mestres nas 7 (sete) salas de aula de aula e 6
laboratórios, através de reuniões da diretoria da associação e por meio de assembleias junto à comunidade escolar.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 ATIVIDADES PERÍODOS

Divulgação do projeto e aplicação 15/02/2018 – 15/03/2018
Execução de eventos para fundos financeiros - PDDE 15/03/2018 – 15/04/2018
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Execução de eventos para fundos financeiros – Festa Junina
15/05/2018 – 15/06/2018

 
Execução de eventos para fundos financeiros – Pizza 15/08/2018 – 15/09/2018
Execução de eventos para fundos financeiros – Garoto ETEC 15/10/2018 – 15/11/2018

Execução de eventos para fundos financeiros - PDDE
15/03/2019 – 15/04/2019

 

Execução de eventos para fundos financeiros – Festa Junina
15/05/2019 – 15/06/2019

 
Execução de eventos para fundos financeiros – Pizza 15/08/2019 – 15/09/2019
Execução de eventos para fundos financeiros – Garoto ETEC 15/10/2019 – 15/11/2019
  

Execução de eventos para fundos financeiros - PDDE
15/03/2020 – 15/04/2020

 

Execução de eventos para fundos financeiros – Festa Junina
15/05/2020 – 15/06/2020

 
Execução de eventos para fundos financeiros – Pizza 15/08/2020 – 15/09/2020
Execução de eventos para fundos financeiros – Garoto ETEC 15/10/2020 – 15/11/2020

Execução de eventos para fundos financeiros - PDDE
15/03/2021 – 15/04/2021

 

Execução de eventos para fundos financeiros – Festa Junina
15/05/2021 – 15/06/2021

 
Execução de eventos para fundos financeiros – Pizza 15/08/2021 – 15/09/2021
Execução de eventos para fundos financeiros – Garoto ETEC 15/10/2021 – 15/11/2021
Execução de eventos para fundos financeiros - PDDE 15/03/2022 – 15/04/2022

Execução de eventos para fundos financeiros – Festa Junina
15/05/2022 – 15/06/2022

 
Execução de eventos para fundos financeiros – Pizza 15/08/2022 – 15/09/2022
Execução de eventos para fundos financeiros – Garoto ETEC 15/10/2022 – 15/11/2022
Avaliação do Projeto 16/11/2022-14/12/2022
Execução do Projeto 18/12/2022

 

RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados e a aplicação deste projeto dentro das suas prioridades e necessidades no decorrer dos quatro
anos de planejamento e aplicação.  Abaixo segue o orçamento do projeto, em que, será executado através do cronograma
de eventos e busca de patrocínio em empresas locais.

A aquisição dos aparelhos de Data Show e Caixa de som na Escola. Modelo Projetor Epson
Power lite X29 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI - Caixa de Som Bluetooth Portátil TRC
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358 200W - USB Microfone Entrada SD.

DESCRIÇÃO QTDE DATA SHOW CAIXA SOM VALOR TOTAL

SALA 11 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 12 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 13 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 14 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 25 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 26 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
SALA 27 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
ALA 28 1 R$ 2.399,00 R$ 479,00 R$ 2.878,00
INVESTIMENTO TOTAL R$ 19.192,00 R$ 3.832,00 R$ 23.024,00

TOTAL R$ 23.024,00

 

 

Projetor Epson Powerlite X29 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI - R$ 2.399,00

 

Caixa de Som Bluetooth Portátil TRC 358 200W - USB Microfone Entrada SD Bateria - R$ 479,00

 

 
Metas associadas:

-> Fixar os Datashow da Unidade Escolar em 07 salas de aula até 2022.
-> Reduzir em 50%, no ano de 2018, a evasão escolar nos 2. os módulos dos cursos técnicos em Açúcar e Álcool e Segurança do
Trabalho, ambos de 24,32% para 12,16% e no 3.º módulo do curso técnico em Adm
-> Promover campanhas de arrecadação (alimentos, roupas), sendo realizadas 02 campanhas por ano, durante o período de 04 anos.

Projeto: Ar-condicionado em todas as sete salas ativas até 2021

Responsável(eis): Jose Roberto Davóglio; Maria Aparecida Beltrame; Wallance Manoel da Cunha; Joicimara Gomes; José Carlos
dos Reis Júnior; Juliana Rovieiro; Kazutoyo Kanbara; Sinara de Luca

Data de Início: 03/04/2017

Data Final: 31/05/2021

Descrição:

INTRODUÇÃO
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A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”, através deste projeto de
Climatização das Salas de Aulas e Laboratório, busca a instalação de ar-condicionado, com o objetivo maior de
contribuir para uma educação de qualidade, proporcionando o bem-estar dos educandos e dos educadores no processo de
ensino-aprendizagem.

A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” possui 7 (oito) salas de aulas ativas, aos quais, todos os
ambientes são muito quentes, característica da região e da cidade, em particular. A escola já possui aparelhos de
ventilação instalados, porém esses ventiladores não resolvem o problema do calor e, ainda, geram uma enorme poluição
sonora, pois emitem sons difíceis de suportar. Daí a necessidade da implementação deste projeto.

O Projeto de climatização das salas atenderá aproximadamente 530 (Quintos e trinta) alunos e 30 (trinta) docentes. A
aquisição de recursos materiais e financeiros serão buscados junto à comunidade local, parcerias com as instituições
pública e privadas, e colaboradores, através de eventos e promoções.

Contextualização: A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”, atualmente oferece os seguintes
cursos: Açúcar e Álcool, Administração, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Informática, Informática para Internet,
Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

 

JUSTIFICATIVA

 

Em razão de a Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” possuir salas de aulas muito quentes, devido
as temperaturas elevadas da região e da própria cidade. E nessas salas, terem aparelhos de ventilação barulhentos
instalados, que não resolvem o problema do calor e geram uma enorme poluição sonora.

Dessa maneira, a inserção dos educandos nesses ambientes desconfortáveis, tem gerado uma série de problemas na
aprendizagem, causados, em boa parte, pela sensação de mal-estar sentida por eles, tais como transpiração, dor de
cabeça, sede e irritação. E ainda dificuldade de concentração para realizar as atividades, tanto pelo calor como pelo
barulho excessivo dos ventiladores.

Os educadores, além do esgotamento físico causado pelas altas temperaturas desses espaços, sofrem com desgaste vocal
por ministrarem suas aulas em tom de voz muito alto devido os ruídos excessivos dos aparelhos de ventilação.

Assim, a implementação deste projeto de climatização das salas de aulas, instalando ar-condicionado, proporcionará um
ambiente favorável ao ensino e a aprendizagem na Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”.

OBJETIVOS

 

Objetivo Geral:

Contribuir para a formação dos educandos da Escola Técnica Estadual Bento Carlos Botelho do Amaral, colocando Ar-
condicionados em todas as salas 7 salas ativas da unidade até 2021.

Objetivos específicos:

•Climatizar as salas de aula da escola através de aparelhos de ares-condicionados;

•Reduzir a poluição sonora causada pelos aparelhos de ventilação;

•Proporcionar bem-estar para os educandos e educadores da escola;

•Amenizar a sensação de mal-estar – transpiração, dor de cabeça, sede, irritação dos educando;

•Melhorar concentração dos educandos na realização das atividades;

•Reduzir stress dos educadores causado pelo esgotamento físico e vocal;

•Criar um ambiente favorável ao ensino e a aprendizagem em sala de aula.
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PÚBLICO-ALVO

 

Este Projeto de Climatização das Salas de Aulas da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” atenderá
aproximadamente 530 alunos que se encontram cursando os cursos de Açúcar e Álcool, Administração, Ensino Médio
Integrado ao Técnico, Informática e Administração, Informática para Internet, Logística, Recursos Humanos e
Segurança do Trabalho. Os cursos supracitados são ofertados no período da manhã, tarde e noite.

 

CRONOGRAMA

Execução de eventos para
fundos financeiros - PDDE 15/03/2018 – 15/04/2018  

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Festa
Junina

15/05/2018 – 15/06/2018
 

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Pizza 15/08/2018 – 15/09/2018  

Execução de eventos para
fundos financeiros – Garoto
ETEC

15/10/2018 – 15/11/2018  

Orçamentos De  1 a 30 de setembro de 2018  
Colocação dos Ar-
condicionados

De 1 a 30 de outubro de 2018, instalação de dois Ar-condicionados nas salas
25 e 26;  

Execução de eventos para
fundos financeiros - PDDE 15/03/2019 – 15/04/2019  

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Festa
Junina

15/05/2019 – 15/06/2019
 

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Pizza 15/08/2019 – 15/09/2019  

Execução de eventos para
fundos financeiros – Garoto
ETEC

15/10/2019 – 15/11/2019  

Orçamentos De  1 a 30 de setembro de 2019  
Colocação dos Ar-
condicionados

De 1 a 30 de outubro de 2019, instalação de dois Ar-condicionados nas salas
27 e 11;  

Execução de eventos para
fundos financeiros - PDDE 15/03/2020 – 15/04/2020  

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Festa
Junina

15/05/2020 – 15/06/2020
 

 
Execução de eventos para
fundos financeiros – Pizza 15/08/2020 – 15/09/2020  

Execução de eventos para
fundos financeiros – Garoto
ETEC

15/10/2020 – 15/11/2020  

Orçamentos De  1 a 30 de setembro de 2020  
Colocação dos Ar-
condicionados

De 1 a 30 de outubro de 2020, instalação de três Ar-condicionados nas salas
12, 13 e 14  
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Ar Condicionado Samsung Split Max Plus 24.000 BTU/h Frio - 220V DESCRIÇÃO QTDE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

Descrição Quantidade Valor unitátio Valor Total
    
sala 11 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
sala 12 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
sala 13 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
sala 14 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
sala 25 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
sala 26 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00

sala 27 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
Investimento Total R$ 18.200,00

Quantidade de equipamentos 7

 

METODOLOGIA

 

O projeto será executado através de eventos (sarau, festa junina, garoto e garota etec, entre outras possibilidades) e
promoções junto à comunidade, parceria com as instituições e colaboradores, visando a aquisição de recursos materiais e
financeiros.

Todo o processo de realização das atividades será acompanhado e avaliado pela Associação de Pais e Mestres nas 7
(sete) salas de aula de aula.

 

EQUIPE EXECUTORA

 

A Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual
“Bento Carlos Botelho do Amaral”, serão os responsáveis pela execução e acompanhamento deste projeto.

 

PARCEIROS

 

A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral” estará buscando apoio
para a realização deste projeto junto a comunidade escolar; a Prefeitura Municipal; a Câmara Municipal; ao Rotary; a
Maçonaria; a Associação Comercial de; e voluntários

 

INVESTIMENTOS

 

 

 

 

 

A

instalação será realizada através de uma parceria com a prefeitura municipal. Entretanto caso ocorra algum imprevisto,
baseando-se no custo médio de instalação de R$ 350,00 o montante total do investimento será acrescido em R$ 7.000,00
Metas associadas:

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

         

                                 Etec Bento Carlos Botelho do Amaral 256
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Ata  do Conselho de Escola-  Alteração e votação de Membros

Em anexo.
 

 
 
 

© Copyright 2008, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia

http://www.p2s.com.br/

