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O Plano Plurianual de Gestão é fruto de análises e reflexões realizadas pela comunidade escolarO 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 nestaatravés 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 eEscola Técnica. Sabemos da importância da participação de professores, funcionários, alunos, pais e
representantes da comunidade, assim, este trabalho foi escrito por muitas mãos, com múltiplosrepresentantes da comunidade, assim, este trabalho foi escrito por muitas mãos, com múltiplos
olhares e ângulos diferenciados. Coerente, executável e baseado no desejo de melhoria daolhares e ângulos diferenciados. Coerente, executável e baseado no desejo de melhoria da
qualidade do processo de ensino por meio da análise da realidade escolar, estando consciente daqualidade do processo de ensino por meio da análise da realidade escolar, estando consciente da
importância de um trabalho efetivamente coletivo, que traga um conforto a todos os envolvidos comimportância de um trabalho efetivamente coletivo, que traga um conforto a todos os envolvidos com
a Etec e focado em um ensino profissionalizante de qualidade. Por estes motivos, foi realizado ema Etec e focado em um ensino profissionalizante de qualidade. Por estes motivos, foi realizado em
parceria com diversos setores da Unidade, procurando registrar de forma clara e eficiente toda aparceria com diversos setores da Unidade, procurando registrar de forma clara e eficiente toda a
realidade da Escola em seus aspectos físico, material, humano e pedagógico. Compreendemos querealidade da Escola em seus aspectos físico, material, humano e pedagógico. Compreendemos que
descobrir as causas/situações problemas, implicam atitudes conjuntas que nos possibilitarão superardescobrir as causas/situações problemas, implicam atitudes conjuntas que nos possibilitarão superar
as dificuldades e avançar de uma forma produtiva e segura. Acreditamos que a integração daas 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 ecomunidade escolar propicia o crescimento contínuo perante a comunidade docente, discente e
administrativa, além de proporcionar garantia de um ensino de qualidade no âmbito regional deadministrativa, além de proporcionar garantia de um ensino de qualidade no âmbito regional de
nossa unidade escolar, referencialmente conhecida por nossa clientela. Sabemos da importância dosnossa unidade escolar, referencialmente conhecida por nossa clientela. Sabemos da importância dos
cursos técnicos modulares e Integrados ao Médio, fazendo parte da Educação Básica para acursos técnicos modulares e Integrados ao Médio, fazendo parte da Educação Básica para a
preparação de nosso aluno ao mercado de trabalho, cursos superiores, e para seu plenopreparação de nosso aluno ao mercado de trabalho, cursos superiores, e para seu pleno
desenvolvimento intelectual e crítico, sendo assim, confiamos no trabalho de nossa equipe que,desenvolvimento intelectual e crítico, sendo assim, confiamos no trabalho de nossa equipe que,
acima de tudo, instrui nossos discentes a serem cidadãos responsáveis e praticantes doacima de tudo, instrui nossos discentes a serem cidadãos responsáveis e praticantes do
conhecimento adquirido dentro da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral e desenvolvimento naconhecimento adquirido dentro da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral e desenvolvimento na
sociedade contemporâneo.sociedade contemporâneo.

HistóricoHistórico
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A ETEC de Guariba deu início a suas atividades em 22 de julho de 2010 foram inauguradas asA 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 doClasses 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,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 Prefeituravisitantes, 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 EducaçãoMunicipal 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, pordo 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 Imeio do Decreto Estadual nº. 57594/11, PUBLICADO no DOE em 09 de dezembro de 2011 seção I
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pag. 4 de São Paulo, oficializa-se como ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral”. Em março de 2014pag. 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 Lauracom 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, secretárioLaganá, 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 Botelhode 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. No entanto, jádo Amaral, deu-se a inauguração com o descerramento nas placas comemorativas. No entanto, já
deixando marcas significativas para a cidade e para a região. Localizada numa região sucrodeixando marcas significativas para a cidade e para a região. Localizada numa região sucro
alcooleira começa suas atividades voltadas para a formação técnica profissionalizante oferecendo osalcooleira 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 docursos: 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 TécnicoTrabalho, 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 Ensinode 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 emMédio 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 AdministraçãoNível 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 deIntegrado 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 salasNível 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 emde 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 ETECAçúcar e Álcool, e uma turma de ETIM (Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. A ETEC
Bento Carlos Botelho do Amaral tem a seguinte trajetória histórica dos Diretores nomeados.Bento Carlos Botelho do Amaral tem a seguinte trajetória histórica dos Diretores nomeados.
Conforme segue abaixo levantamento dos mandatos dos Diretores: 1. De 22/06/2010 à 13/02/2011,Conforme segue abaixo levantamento dos mandatos dos Diretores: 1. De 22/06/2010 à 13/02/2011,
o Sr. Valmir Hilário Pureza, Diretor à época da Etec “Dr. Adail Nunes da Silva”, localizada emo Sr. Valmir Hilário Pureza, Diretor à época da Etec “Dr. Adail Nunes da Silva”, localizada em
Taquaritinga, respondeu como Responsável de Classe Descentralizada, dos cursos ofertados noTaquaritinga, respondeu como Responsável de Classe Descentralizada, dos cursos ofertados no
prédio que viria se tornar as dependências da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral”. 2. A partir deprédio que viria se tornar as dependências da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral”. 2. A partir de
01/02/2012 até 14/07/2015, o Prof. José Roberto Davoglio, que de 14/02/2011 a 31/01/2012 exercia01/02/2012 até 14/07/2015, o Prof. José Roberto Davoglio, que de 14/02/2011 a 31/01/2012 exercia
a função de Responsável Por Classes Descentralizadas no município de Guariba, foi designado paraa função de Responsável Por Classes Descentralizadas no município de Guariba, foi designado para
responder pela direção em caráter “pro tempore”, conforme Portaria da Diretora Superintendente deresponder pela direção em caráter “pro tempore”, conforme Portaria da Diretora Superintendente de
18/01/2012, pag. 71. Em 14/07/2015, após o pleito, o Prof. José Roberto Davoglio foi eleito para o18/01/2012, pag. 71. Em 14/07/2015, após o pleito, o Prof. José Roberto Davoglio foi eleito para o
mandato de 15/07/2015 até 14/07/2019, conforme portaria do Coordenador Técnico de 14/07/2015,mandato de 15/07/2015 até 14/07/2019, conforme portaria do Coordenador Técnico de 14/07/2015,
pag. 56. 3. A partir de 15/07/2019 até 14/07/2023, tem à sua frente a Profa. Maria Aparecidapag. 56. 3. A partir de 15/07/2019 até 14/07/2023, tem à sua frente a Profa. Maria Aparecida
Beltrame, que foi eleita para o mandato conforme Portaria do Coordenador Técnico, de 12/07/2019,Beltrame, que foi eleita para o mandato conforme Portaria do Coordenador Técnico, de 12/07/2019,
pag. 69. Neste momento a Direção da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral” tem à sua frente a Sra.pag. 69. Neste momento a Direção da Etec “Bento Carlos Botelho do Amaral” tem à sua frente a Sra.
Maria Aparecida Beltrame, que desempenha a gestão focada na Gestão Participativa, colocandoMaria Aparecida Beltrame, que desempenha a gestão focada na Gestão Participativa, colocando
agora em contexto segue com a expansão de cursos Técnicos integrados com a Secretaria daagora em contexto segue com a expansão de cursos Técnicos integrados com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, está sendo estabelecido, Novotec/Mtec e também abertura paraEducação do Estado de São Paulo, está sendo estabelecido, Novotec/Mtec e também abertura para
cursos da UFIEC/FIC - Formação inicial continuada (São Paulo Criativo, Frente de Trabalho, entrecursos da UFIEC/FIC - Formação inicial continuada (São Paulo Criativo, Frente de Trabalho, entre
outros). Para uma Gestão Participativa e Democrática proposta baseia-se no princípio de que ooutros). Para uma Gestão Participativa e Democrática proposta baseia-se no princípio de que o
aprendizado dos conteúdos nas áreas do conhecimento precisa estar articulado com a realidade doaprendizado dos conteúdos nas áreas do conhecimento precisa estar articulado com a realidade do
mundo atual (Millennium) Alguns dos direcionamentos da gestão atual é pratica social ao mundo domundo atual (Millennium) Alguns dos direcionamentos da gestão atual é pratica social ao mundo do
trabalho, (estágio/aprendiz/ capitação bolsa de pesquisa no CNPQ) – os discentes conseguem essatrabalho, (estágio/aprendiz/ capitação bolsa de pesquisa no CNPQ) – os discentes conseguem essa
inserção em programas de estágio têm a oportunidade de um maior desenvolvimento profissional.inserção em programas de estágio têm a oportunidade de um maior desenvolvimento profissional.
Vale ressaltar que nossa região necessita de profissionais na área de Técnica, bem como de todos osVale ressaltar que nossa região necessita de profissionais na área de Técnica, bem como de todos os
cursos oferecidos de forma gratuita e com a excelência do Centro Paula Souza. A ETEC “Bento Carloscursos 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,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 aocada 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 emmercado 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,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 conscienterealizadores e capazes de contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa e consciente
de seu papel dentro do nosso País.de seu papel dentro do nosso País.
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II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / Projetos

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

      

Parecer do Conselho de Escola quanto ao PPG 2021-2025Parecer do Conselho de Escola quanto ao PPG 2021-2025
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Ata 28/05/2021Ata 28/05/2021
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
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IntegradoIntegrado
  

Secretariado – (EaD – Semipresencial) - Técnico em Secretariado semipresencial 35 vagas.Secretariado – (EaD – Semipresencial) - Técnico em Secretariado semipresencial 35 vagas.

A Educação a Distância é uma alternativa cada vez mais procurada.A Educação a Distância é uma alternativa cada vez mais procurada.

O TÉCNICO EM SECRETARIADO é o profissional que auxilia os executivos no desempenho de suasO TÉCNICO EM SECRETARIADO é o profissional que auxilia os executivos no desempenho de suas
funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e emfunções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em
reuniões. Coordena equipes e atividades; controla documentos e correspondências. Faz atendimentoreuniões. Coordena equipes e atividades; controla documentos e correspondências. Faz atendimento
ao cliente, negociações com fornecedores, administra relacionamentos e conflitos internos eao cliente, negociações com fornecedores, administra relacionamentos e conflitos internos e
externos. Atua na gestão de processos, na confecção de produtos e estruturação de portifólios, naexternos. Atua na gestão de processos, na confecção de produtos e estruturação de portifólios, na
elaboração de apresentações,na estruturação de relatórios administrativos, na composição deelaboração de apresentações,na estruturação de relatórios administrativos, na composição de
planilhas orçamentárias e demais serviços específicos da empresa em que trabalha.planilhas orçamentárias e demais serviços específicos da empresa em que trabalha.

Eixo Tecnológico:Eixo Tecnológico:GESTÃO E NEGÓCIOSGESTÃO E NEGÓCIOS

Mercado de trabalhoMercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor.instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho.Ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 3535

11 Meio AmbienteMeio Ambiente NoiteNoite 11 3434
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
(Novotec/(Novotec/

ManhãManhã 11 2424

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 3030
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Informática paraInformática para
Internet - MTecInternet - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3535

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3131
11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 3535
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)
IntegralIntegral 11 3737

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

NoiteNoite 11 2828

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTecLogística - MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 11 2929
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11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
(Novotec/(Novotec/

ManhãManhã 11 3535

11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 3434
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 3535

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 3434

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 3434

11 Açúcar e ÁlcoolAçúcar e Álcool NoiteNoite 11 2525
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 3636

11 Logística - 20%Logística - 20%
OnlineOnline

NoiteNoite 11 3535

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Recursos HumanosRecursos Humanos
- MTec- MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 22 7474

11 Química (Etim)Química (Etim) IntegralIntegral 11 3838
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Informática paraInformática para
Internet - MTecInternet - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3434

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Contabilidade -Contabilidade -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 22 5555

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
(Novotec/(Novotec/

ManhãManhã 11 3535
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Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização Guariba - Ext/Etec-Etec Bento Carlos BotelhoGuariba - Ext/Etec-Etec Bento Carlos Botelho

do Amaral (EE José Pacífico), Curso:do Amaral (EE José Pacífico), Curso:
Contabilidade Contabilidade 

CoordenadorCoordenador José Carlos dos Reis JuniorJosé Carlos dos Reis Junior
ParceriasParcerias SEDUC Av. Sadalla , 300 - Centro, Guariba - SP,SEDUC Av. Sadalla , 300 - Centro, Guariba - SP,

14840-00014840-000

LocalizaçãoLocalização Jaboticabal - Ext/Etec-Etec Bento CarlosJaboticabal - Ext/Etec-Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral (EE Prof. Luiz Latorraca)Botelho do Amaral (EE Prof. Luiz Latorraca)
Curso: Desenvolvimento de Sistemas Curso: Desenvolvimento de Sistemas 

CoordenadorCoordenador Sinara Aparecida Lucas da SilvaSinara Aparecida Lucas da Silva
ParceriasParcerias SEDUC Av. Cap. Alberto Mendes Júnior, 711 - NovaSEDUC Av. Cap. Alberto Mendes Júnior, 711 - Nova

Jaboticabal, Jaboticabal - SP, 14890-026Jaboticabal, Jaboticabal - SP, 14890-026

LocalizaçãoLocalização Pradópolis - Ext/Etec-Etec Bento CarlosPradópolis - Ext/Etec-Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral (EE Constante Ometto),Botelho do Amaral (EE Constante Ometto),
Curso: Logística Curso: Logística 

CoordenadorCoordenador Antonio Aparecido AleixoAntonio Aparecido Aleixo
ParceriasParcerias SEDUC Rua Castelo Branco, nº 555, Bairro JardimSEDUC Rua Castelo Branco, nº 555, Bairro Jardim

São Paulo, Pradópolis, São PauloSão Paulo, Pradópolis, São Paulo

LocalizaçãoLocalização Pradópolis - Ext/Etec-Etec Bento CarlosPradópolis - Ext/Etec-Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral (EE Constante Ometto),Botelho do Amaral (EE Constante Ometto),
Curso: Recursos HumanosCurso: Recursos Humanos

CoordenadorCoordenador José Carlos dos Reis JuniorJosé Carlos dos Reis Junior
ParceriasParcerias SEDUC Rua Castelo Branco, nº 555, Bairro JardimSEDUC Rua Castelo Branco, nº 555, Bairro Jardim

São Paulo, Pradópolis, São PauloSão Paulo, Pradópolis, São Paulo

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Santo Oliani JuniorSanto Oliani Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Coordenador de Curso (ETIM Química) -Coordenador de Curso (ETIM Química) -
Nayara Lança de AndradeNayara Lança de Andrade

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.
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NomeNome Maiz Giulia Da Silva Alves NascimentoMaiz Giulia Da Silva Alves Nascimento
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Coordenador de Curso (ETIMCoordenador de Curso (ETIM
Desenvolvimento de Sistemas - Novotec DSDesenvolvimento de Sistemas - Novotec DS
e Informática para Internet - Hibridoe Informática para Internet - Hibrido
Recursos Humano Pradópolis eRecursos Humano Pradópolis e
Contabilidade Guariba) - José Carlos dos ReisContabilidade Guariba) - José Carlos dos Reis
JuniorJunior

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome Alexandre de Souza FernandesAlexandre de Souza Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Vitor TeixeiraVitor Teixeira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Wagner Ribeiro Messias Junior Wagner Ribeiro Messias Junior 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Camila Seno NascimentoCamila Seno Nascimento
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Mauricio Anderson PerecimMauricio Anderson Perecim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luciano De Souza AlfredoLuciano De Souza Alfredo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Projeto HAE Inclusão - Luciana AparecidaProjeto HAE Inclusão - Luciana Aparecida
Fernandes PinheiroFernandes Pinheiro

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Adaptar ou reelaborar as atividades propostasAdaptar ou reelaborar as atividades propostas
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pelos professores de maneira ludo-pedagógica,pelos professores de maneira ludo-pedagógica,
para maior compreensão e entendimento dopara maior compreensão e entendimento do
discente, tendo em vista que as pessoas comdiscente, tendo em vista que as pessoas com
síndrome de Dow tem maior eficiência nasíndrome de Dow tem maior eficiência na
aprendizagem através de estímulos visuais;aprendizagem através de estímulos visuais;
elaboração e envio do relatório mensal expondoelaboração e envio do relatório mensal expondo
se houve a evolução do(a) discente para análisese houve a evolução do(a) discente para análise
da Assessoria de Inclusão da Pessoa comda Assessoria de Inclusão da Pessoa com
Deficiência; Mediar juntamente com o OrientadorDeficiência; Mediar juntamente com o Orientador
Educacional as relações entre aluno professores eEducacional as relações entre aluno professores e
colegas de classe, para que ele se sinta acolhido,colegas de classe, para que ele se sinta acolhido,
o que, certamente, refletira em seuo que, certamente, refletira em seu
desenvolvimento educacional, elaboração e enviodesenvolvimento educacional, elaboração e envio
do relatório mensal sobre a evolução do aluno;do relatório mensal sobre a evolução do aluno;
Acompanhar o aluno em suas atividades diárias,Acompanhar o aluno em suas atividades diárias,
apresentar e incentivar o estudante em suasapresentar e incentivar o estudante em suas
habilidades e competências; desenvolver junto aohabilidades e competências; desenvolver junto ao
aluno uma rotina de estudos para que ele crie oaluno uma rotina de estudos para que ele crie o
hábito de estudos, maximizando o processohábito de estudos, maximizando o processo
ensino-aprendizagem.ensino-aprendizagem.

NomeNome Responsável por Laboratório (Açúcar eResponsável por Laboratório (Açúcar e
Álcool) - Marcio Roberto de CarvalhoÁlcool) - Marcio Roberto de Carvalho

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Responder pelo(s) Laboratório(s) e Oficinas doResponder pelo(s) Laboratório(s) e Oficinas do

eixo de produção Industrial.eixo de produção Industrial.

NomeNome Bianca De Melo SilveiraBianca De Melo Silveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luiz Guilherme CampopianoLuiz Guilherme Campopiano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome José Carlos dos Reis JúniorJosé Carlos dos Reis Júnior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Sinara Aparecida Lucas da SilvaSinara Aparecida Lucas da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Guilherme Rubim DavoglioGuilherme Rubim Davoglio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcio Roberto de CarvalhoMarcio Roberto de Carvalho
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Eder Gomes FerreiraEder Gomes Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Lucas Petrassi ChartuneLucas Petrassi Chartune
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Wagner Ribeiro Messias Junior Wagner Ribeiro Messias Junior 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Auxiliar de Docente (Informática) - FlávioAuxiliar de Docente (Informática) - Flávio
Antonio de OliveiraAntonio de Oliveira

Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Responder pelas atividades práticas de auxiliaresResponder pelas atividades práticas de auxiliares

do ensino médio, instruindo e orientando alunosdo ensino médio, instruindo e orientando alunos
através de informações e demonstrações técnicasatravés de informações e demonstrações técnicas
operacionais, específicas nos laboratórios e nasoperacionais, específicas nos laboratórios e nas
oficinas, bem como zelar pela conservação deoficinas, bem como zelar pela conservação de
equipamentos e instalações, cumprir e fazerequipamentos e instalações, cumprir e fazer
cumprir as normas de higiene e segurança documprir as normas de higiene e segurança do
trabalho.trabalho.

NomeNome Orientador Educacional e Coordenador deOrientador Educacional e Coordenador de
Curso (Técnico em Administração) - AntonioCurso (Técnico em Administração) - Antonio
Aparecido AleixoAparecido Aleixo

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome Diretora de Escola Técnica - Maria AparecidaDiretora de Escola Técnica - Maria Aparecida
BeltrameBeltrame

Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Garantir as condições para o desenvolvimento daGarantir as condições para o desenvolvimento da

gestão democrática e participativa do ensino, nagestão democrática e participativa do ensino, na
forma prevista pela legislação e neste Regimento;forma prevista pela legislação e neste Regimento;
coordenar a elaboração do projeto político-coordenar a elaboração do projeto político-
pedagógico da escola; gerenciar os recursospedagógico da escola; gerenciar os recursos
físicos, materiais, humanos e financeiros parafísicos, materiais, humanos e financeiros para
atender às necessidades da escola a curto, médioatender às necessidades da escola a curto, médio
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e longo prazos; promover a elaboração, oe longo prazos; promover a elaboração, o
acompanhamento, a avaliação e o controle daacompanhamento, a avaliação e o controle da
execução do Plano Plurianual de Gestão e doexecução do Plano Plurianual de Gestão e do
Plano Escolar; coordenar o planejamento,Plano Escolar; coordenar o planejamento,
execução, controle e avaliação das atividades daexecução, controle e avaliação das atividades da
escola;escola;

NomeNome Ricardo de Azevedo ContinRicardo de Azevedo Contin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Bianca Franciscatto Bernardes Bianca Franciscatto Bernardes 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Diretor(a) de Serviço (Acadêmica) - AdrianaDiretor(a) de Serviço (Acadêmica) - Adriana
Navarro EsquincaNavarro Esquinca

Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Prestar assistência em assuntos relativos a áreaPrestar assistência em assuntos relativos a área

de atuação, elaborando e propondo programas dede atuação, elaborando e propondo programas de
trabalho, desenvolvendo atividades detrabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento, organização, avaliação, controle eplanejamento, organização, avaliação, controle e
orientação.orientação.

NomeNome Coordenador de Curso (Técnico em Açúcar eCoordenador de Curso (Técnico em Açúcar e
Álcool, Meio Ambiente e Segurança doÁlcool, Meio Ambiente e Segurança do
Trabalho) - Patrick Allan dos SantosTrabalho) - Patrick Allan dos Santos
FaustinoFaustino

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome Gislaine Biscola da SilvaGislaine Biscola da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Coordenador Pedagógico e Coordenador deCoordenador Pedagógico e Coordenador de
Curso (Técnico em Desenvolvimento deCurso (Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas) - Tadeu Aparecido MartinsSistemas) - Tadeu Aparecido Martins

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
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didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome José Antonio AscariJosé Antonio Ascari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Anali Adriana GelineAnali Adriana Geline
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ana Maria de AlmeidaAna Maria de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luiz Flávio José dos SantosLuiz Flávio José dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Daniel Henrique DavoglioDaniel Henrique Davoglio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Valdirene Léia da VeigaValdirene Léia da Veiga
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Joicimara GomesJoicimara Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luciana Aparecida Fernandes PinheiroLuciana Aparecida Fernandes Pinheiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Nagila Pegoraro CamaraNagila Pegoraro Camara
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Diretor(a) de Serviço (Administrativo) -Diretor(a) de Serviço (Administrativo) -
Marcelo Augusto dos Santos SilvaMarcelo Augusto dos Santos Silva

Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Os Serviços Administrativos compreendem aOs Serviços Administrativos compreendem a

execução das atividades de administração deexecução das atividades de administração de
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pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais,pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais,
compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio,compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio,
segurança, zeladoria, manutenção dassegurança, zeladoria, manutenção das
instalações, equipamentos e outras pertinentes noinstalações, equipamentos e outras pertinentes no
âmbito da Etec.âmbito da Etec.

NomeNome Coordenador de Curso (ETIM Administração)Coordenador de Curso (ETIM Administração)
- Edvania Ferreira do Nascimento Tiezi- Edvania Ferreira do Nascimento Tiezi

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome Nayara Lança de AndradeNayara Lança de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Flavia Simoes Dourado Boschesi Flavia Simoes Dourado Boschesi 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fábio Abreu GriecoFábio Abreu Grieco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Gisele Cristina Da ConceiçãoGisele Cristina Da Conceição
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Agente Técnico e Administrativo - AdilsonAgente Técnico e Administrativo - Adilson
Ramiro PetrucelliRamiro Petrucelli

Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Desenvolver serviços de apoio administrativo emDesenvolver serviços de apoio administrativo em

geral, bem como manter a ordem e a disciplina,geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a práticacontrolando e orientando os alunos para a prática
de bons hábitos e respeito às normasde bons hábitos e respeito às normas
institucionais, visando o atendimento àsinstitucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemasnecessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.estabelecidos, conforme sua área de atuação.

NomeNome Leila de Fátima Oliveira GavaLeila de Fátima Oliveira Gava
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Juliana Pelegrini RovieroJuliana Pelegrini Roviero
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Wallance Manoel Da CunhaWallance Manoel Da Cunha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luiz Gustavo CaraciniLuiz Gustavo Caracini
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Flavio Roberto ThomazeleFlavio Roberto Thomazele
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Liamar Izilda TuonLiamar Izilda Tuon
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Bruna Pelegrini RovieroBruna Pelegrini Roviero
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Coordenador de Curso (Hibrido/Parceria SEECoordenador de Curso (Hibrido/Parceria SEE
- Desenvolvimento de Sistemas) - Sinara- Desenvolvimento de Sistemas) - Sinara
Aparecida Lucas da SilvaAparecida Lucas da Silva

Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade As Coordenações de Curso são responsáveis peloAs Coordenações de Curso são responsáveis pelo

conjunto de ações destinadas ao planejamento doconjunto de ações destinadas ao planejamento do
ensino, à supervisão de sua execução, ao controleensino, à supervisão de sua execução, ao controle
das atividades docentes em relação às diretrizesdas atividades docentes em relação às diretrizes
didáticopedagógicas e administrativas, bem comodidáticopedagógicas e administrativas, bem como
pela otimização dos recursos físicos e didáticospela otimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.disponíveis para os cursos mantidos pelas Etecs.

NomeNome Elaine Cristina Albino De OliveiraElaine Cristina Albino De Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 15Sala nº 15
ÁreaÁrea 5050
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DescriçãoDescrição Sala nº 15Sala nº 15

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 16Sala nº 16
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 16Sala nº 16

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 17Sala nº 17
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 17Sala nº 17

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 24Sala nº 24
ÁreaÁrea 7575
DescriçãoDescrição Sala nº 24Sala nº 24

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 18Sala nº 18
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 18Sala nº 18

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 28Sala nº 28
ÁreaÁrea 6767
DescriçãoDescrição Sala nº 28Sala nº 28

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 19Sala nº 19
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição Sala nº 19Sala nº 19

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 19Sala nº 19
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição Sala nº 19Sala nº 19

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 11Sala nº 11
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala nº 11Sala nº 11

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 12Sala nº 12
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala nº 12Sala nº 12
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 13Sala nº 13
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala nº 13Sala nº 13

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 14Sala nº 14
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala nº 14Sala nº 14

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 25Sala nº 25
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 25Sala nº 25

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 26Sala nº 26
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 26Sala nº 26

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 27Sala nº 27
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala nº 27Sala nº 27

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 10Sala nº 10
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição Sala nº 10Sala nº 10

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 7Sala nº 7
ÁreaÁrea 3333
DescriçãoDescrição Sala nº 7Sala nº 7

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala ServidorSala Servidor
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Sala ServidorSala Servidor

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 6Sala nº 6
ÁreaÁrea 3636
DescriçãoDescrição Sala nº 6Sala nº 6
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 1Sala nº 1
ÁreaÁrea 2727
DescriçãoDescrição Sala nº 1Sala nº 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 4Sala nº 4
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Sala nº 4Sala nº 4

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 2Sala nº 2
ÁreaÁrea 88
DescriçãoDescrição Sala nº 2Sala nº 2

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 9Sala nº 9
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Sala nº 9Sala nº 9

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala nº 9Sala nº 9
ÁreaÁrea 1515
DescriçãoDescrição Sala nº 9Sala nº 9

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Ver todos os departamentosVer todos os departamentos Verificar no AVIsVerificar no AVIs 00

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

A unidade escolar possuias seguintes fontes de recursos financeiros:A unidade escolar possuias seguintes fontes de recursos financeiros:

--DMPP:DMPP:Despesas Miúdas de Pronto Pagamento (DMPP) é uma verba repassada pela AdministraçãoDespesas Miúdas de Pronto Pagamento (DMPP) é uma verba repassada pela Administração
Central mensalmente, utilizada para aquisição de bens de Consumo (como material de escritório,Central mensalmente, utilizada para aquisição de bens de Consumo (como material de escritório,
papel sulfite, toner, lâmpadas, etc.), correspondendo atualmente a 48% dos recursos financeirospapel sulfite, toner, lâmpadas, etc.), correspondendo atualmente a 48% dos recursos financeiros
anuais da unidade. Ressalta-se, que o valor repassado pela Administração Central sofreu acréscimoanuais da unidade. Ressalta-se, que o valor repassado pela Administração Central sofreu acréscimo
de 54% no final de 2018, passando deR$ 2.700,00 paraR$ 4.150,00,resultanto em uma melhorade 54% no final de 2018, passando deR$ 2.700,00 paraR$ 4.150,00,resultanto em uma melhora
circustancial na gestão financeira da unidade.circustancial na gestão financeira da unidade.

- - VERBA PEQUENOS REPAROSVERBA PEQUENOS REPAROS: Em novembro de 2020 a UGAF passou a destinar uma verba de: Em novembro de 2020 a UGAF passou a destinar uma verba de
adiantamento de até R$ 17.000,00 para custear a manutenção periodica do prédio escolar. Dianteadiantamento de até R$ 17.000,00 para custear a manutenção periodica do prédio escolar. Diante
do sucesso de tal medida, foi implementado também no ano de 2021, possibilitando uma autonimiado sucesso de tal medida, foi implementado também no ano de 2021, possibilitando uma autonimia
necessária a unidade escolar para que, após identificado os setoresque necessitam de mais atenção,necessária a unidade escolar para que, após identificado os setoresque necessitam de mais atenção,
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junto com o apoio e parecer da regional realizeas manutenções periodicas necessárias.Os recursosjunto com o apoio e parecer da regional realizeas manutenções periodicas necessárias.Os recursos
financeiros do Adiantamento Pequernos Reparos correspondem a 18% em relação ao total.financeiros do Adiantamento Pequernos Reparos correspondem a 18% em relação ao total.

--APMAPM: Os recursos financeiros da APM (Associação de Pais e Mestres), são adquiridos através de: Os recursos financeiros da APM (Associação de Pais e Mestres), são adquiridos através de
eventos, taxas de concursos públicos, contribuições de discentes e, principalmente, pelo dinheiro daeventos, 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), érealização do Vestibulinho. Este último, advindos da FAT (Fundação de Apoio a Tecnologia), é
repassado para a unidade metade dos recursos adquiridos com a taxa de inscrição dos candidatos.repassado 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,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 APMassistência ao escolar e integração família-escola-comunidade. Os recursos financeiros da APM
correspondem a 11% em relação ao total.correspondem a 11% em relação ao total.

--PDDEPDDE: O Programa Dinheiro Direto na Escola é respassado anualmente para a unidade tendo como: O Programa Dinheiro Direto na Escola é respassado anualmente para a unidade tendo como
finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar às escolas públicas, com o objetivofinalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar às escolas públicas, com o objetivo
demelhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nosdemelhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos
planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho daplanos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da
educação. Atualmente a unidade possui adessão aos programas: Interativo, Acessibilidade eeducação. Atualmente a unidade possui adessão aos programas: Interativo, Acessibilidade e
Conectada. Os recursos financeiros do PDDE correspondem a 23% em relação ao total.Conectada. Os recursos financeiros do PDDE correspondem a 23% em relação ao total.

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

A unidade possui os seguintes funcionários terceirizados:A unidade possui os seguintes funcionários terceirizados:

- Serviço Terceirizado de Limpeza:- Serviço Terceirizado de Limpeza: 2 (dois) funcionários que prestam serviço de limpeza, com 2 (dois) funcionários que prestam serviço de limpeza, com
carga horário de 8h diárias, nos períodos Matutino/Vespertino. carga horário de 8h diárias, nos períodos Matutino/Vespertino. 

- Serviço Terceirizado de Vigilância Patrimonial:- Serviço Terceirizado de Vigilância Patrimonial: 6 (seis) funcionários, em regime de escala de 6 (seis) funcionários, em regime de escala de
12h por 36h, sendo 2 (dois) vigilantes das7h00às 19h00,2 (dois) vigilantes das 10h00m às 22h00me12h por 36h, sendo 2 (dois) vigilantes das7h00às 19h00,2 (dois) vigilantes das 10h00m às 22h00me
2 (dois)vigilantes das19h00 às 7h00.2 (dois)vigilantes das19h00 às 7h00.

LIMPEZA:LIMPEZA:

Fornecedor:REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI – MEFornecedor:REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI – ME

Contrato: 012/16-Processo 3567/15Contrato: 012/16-Processo 3567/15

Gestor: Marcelo Augusto dos Santos SilvaGestor: Marcelo Augusto dos Santos Silva

Objeto: Prestação De Serviço De Limpeza Em Prédios, Mobiliários e Equipamentos EscolaresObjeto: Prestação De Serviço De Limpeza Em Prédios, Mobiliários e Equipamentos Escolares

Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 2Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 2

VIGILÂNCIA:VIGILÂNCIA:

Fornecedor: MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELIFornecedor: MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

Contrato: 014/2021 - Processo: 2021/00301Contrato: 014/2021 - Processo: 2021/00301
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Gestor: Marcelo Augusto dos Santos SilvaGestor: Marcelo Augusto dos Santos Silva

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL (DESARMADA)Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL (DESARMADA)

Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 6Nº Pessoas / Empregos Diretos Gerados: 6

  

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestre GestãoAssociação de Pais e Mestre Gestão

2021/20222021/2022
DescriçãoDescrição Associação de Pais e Mestres da Escola TécnicaAssociação de Pais e Mestres da Escola Técnica

Estadual BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL,Estadual BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL,
com sede na Rua Rui Barbosa, Nº 1244 – Jardimcom sede na Rua Rui Barbosa, Nº 1244 – Jardim
Progresso, na cidade de Guariba, Estado de SãoProgresso, na cidade de Guariba, Estado de São
Paulo, é pessoa jurídica de direito privado, semPaulo, é pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos e econômicos, sem finalidadefins lucrativos e econômicos, sem finalidade
política ou religiosa, registrada no Cadastropolítica ou religiosa, registrada no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob nºNacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob nº
19.243.919/0001-34, designada doravante19.243.919/0001-34, designada doravante
simplesmente por APM reger-se-á pelas presentessimplesmente por APM reger-se-á pelas presentes
normas Estatutárias e disposições legais. Anormas Estatutárias e disposições legais. A
Associação de Pais e Mestres tem por finalidadeAssociação de Pais e Mestres tem por finalidade
apoiar o processo de gestão escolar, à assistênciaapoiar o processo de gestão escolar, à assistência
ao aluno e à integração escola-família-ao aluno e à integração escola-família-
comunidade. A Associação possui objetivos sociaiscomunidade. A Associação possui objetivos sociais
e educativos, não tendo caráter político, étnico,e educativos, não tendo caráter político, étnico,
racial, religioso, de gênero e nem finalidadesracial, religioso, de gênero e nem finalidades
lucrativas. Compete a Associação de Pais elucrativas. Compete a Associação de Pais e
Mestres: interagir junto à escola comoMestres: interagir junto à escola como
instrumento de transformação de ação,instrumento de transformação de ação,
promovendo o bem-estar da comunidade dopromovendo o bem-estar da comunidade do
ponto de vista educativo, cultural e social;ponto de vista educativo, cultural e social;
promover a aproximação e a cooperação dospromover a aproximação e a cooperação dos
membros da comunidade pelas atividadesmembros da comunidade pelas atividades
escolares; contribuir para solução de problemasescolares; contribuir para solução de problemas
inerentes à escola, motivando uma convivênciainerentes à escola, motivando uma convivência
harmônica entre os pais ou responsáveis legais,harmônica entre os pais ou responsáveis legais,
educadores, educandos e funcionários da escola eeducadores, educandos e funcionários da escola e
membros da comunidade local; contribuir com amembros da comunidade local; contribuir com a
conservação do prédio e equipamentos daconservação do prédio e equipamentos da
unidade escolar; administrar, de acordo com asunidade escolar; administrar, de acordo com as
normas legais que regem a atuação da Associaçãonormas legais que regem a atuação da Associação
de Pais e Mestres, os recursos provenientes dede Pais e Mestres, os recursos provenientes de
repasses, subvenções, convênios, doações erepasses, subvenções, convênios, doações e
arrecadações da entidade; incentivar a criação doarrecadações da entidade; incentivar a criação do
Grêmio Estudantil e trabalhar cooperativamente;Grêmio Estudantil e trabalhar cooperativamente;
firmar convênios para execução de ações defirmar convênios para execução de ações de
manutenção, construção, ampliação, reformas,manutenção, construção, ampliação, reformas,
aquisição de gêneros alimentícios, e outros deaquisição de gêneros alimentícios, e outros de
natureza educativa. A Associação de Pais enatureza educativa. A Associação de Pais e
Mestres da Escola Técnica Estadual “Bento CarlosMestres da Escola Técnica Estadual “Bento Carlos
Botelho do Amaral”, gestão 2020/2021 éBotelho do Amaral”, gestão 2020/2021 é
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composta pelos seguintes membros: Diretorcomposta pelos seguintes membros: Diretor
Executivo Marcelo Augusto Vice-DiretoraExecutivo Marcelo Augusto Vice-Diretora
Executivo Adriana Navarro Esquinca SecretáriaExecutivo Adriana Navarro Esquinca Secretária
Gislaine Cristina da Conceição Diretora FinanceiroGislaine Cristina da Conceição Diretora Financeiro
Andreia Regina Silva Vilas Boas Vice-DiretoraAndreia Regina Silva Vilas Boas Vice-Diretora
Financeiro Andréa Helena Rabalho Diretor Social,Financeiro Andréa Helena Rabalho Diretor Social,
Cultural e Esportivo José Carlos dos Reis JuniorCultural e Esportivo José Carlos dos Reis Junior
Diretora de Patrimônio Leila de Fátima O. GavaDiretora de Patrimônio Leila de Fátima O. Gava
Membro Conselho Edvânia Ferreira do NascimentoMembro Conselho Edvânia Ferreira do Nascimento
Tiezi Membro Conselho Marinalva Souza JesusTiezi Membro Conselho Marinalva Souza Jesus
Membro Conselho Francisca das Dores Reis deMembro Conselho Francisca das Dores Reis de
Souza Membro da Direção Maria AparecidaSouza Membro da Direção Maria Aparecida
BeltrameBeltrame

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição   ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE  ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE

CONSELHO DE ESCOLA Data 26/02/20210 HorárioCONSELHO DE ESCOLA Data 26/02/20210 Horário
de Início 12h06 Horário de Término 13h13 Localde Início 12h06 Horário de Término 13h13 Local
ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral - GuaribaETEC Bento Carlos Botelho do Amaral - Guariba
Convocado por: Maria Aparecida Beltrame –Convocado por: Maria Aparecida Beltrame –
Diretora Participantes Lista de participantes emDiretora Participantes Lista de participantes em
anexo. Pauta: ? Eleição/alteração da novaanexo. Pauta: ? Eleição/alteração da nova
composição do Conselho de Escola. ? Regimentocomposição do Conselho de Escola. ? Regimento
Comum - Deliberação CEETEPS Nº 003, deComum - Deliberação CEETEPS Nº 003, de
18-7-2013 (TÍTULO II – Da Organização Técnica -18-7-2013 (TÍTULO II – Da Organização Técnica -
Administrativa CAPÍTULO I – Do Conselho deAdministrativa CAPÍTULO I – Do Conselho de
Escola). ? Plano de Retomada as aulasEscola). ? Plano de Retomada as aulas
presenciais/ Roteiro para elaboração do Plano depresenciais/ Roteiro para elaboração do Plano de
Retomada às Aulas - 2021 ? Horário de aula doRetomada às Aulas - 2021 ? Horário de aula do
ano letivo de 2021 ? Comunicação com os alunosano letivo de 2021 ? Comunicação com os alunos
via NSA; ? Eleição do Grêmio em abril de 2021; ?via NSA; ? Eleição do Grêmio em abril de 2021; ?
Construção e entrega PPP/PPG em 2021 ? EquipeConstrução e entrega PPP/PPG em 2021 ? Equipe
de elaboração do PPP/PPG em 2021; ? Eventos node elaboração do PPP/PPG em 2021; ? Eventos no
1 semestre de 2021 ? Encerramento Após as boas-1 semestre de 2021 ? Encerramento Após as boas-
vindas a Todos os presentes, a Diretora Maria Ap.vindas a Todos os presentes, a Diretora Maria Ap.
Beltrame iniciou a reunião destacando osBeltrame iniciou a reunião destacando os
seguintes assuntos: Aos trezes dias do mês deseguintes assuntos: Aos trezes dias do mês de
março de dois mil e vinte as 14 horas, estiverammarço de dois mil e vinte as 14 horas, estiveram
reunidos na Etec Bento Carlos Botelho do Amaral,reunidos na Etec Bento Carlos Botelho do Amaral,
situada na rua Rui Barbosa, n 1244 – Jardimsituada na rua Rui Barbosa, n 1244 – Jardim
Progresso – Guariba/SP, sob a Presidência da Sra.Progresso – Guariba/SP, sob a Presidência da Sra.
Maria Aparecida Beltrame, funcionários,Maria Aparecida Beltrame, funcionários,
professores, coordenadores de área, alunos, paisprofessores, coordenadores de área, alunos, pais
de alunos e representantes da comunidade parade alunos e representantes da comunidade para
tratarem da votação para alteração de novostratarem da votação para alteração de novos
membros do Conselho de Escola e novo horário domembros do Conselho de Escola e novo horário do
ano letivo da Etec Bento Carlos Botelho doano letivo da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral. Dando início a reunião a Diretora MariaAmaral. Dando início a reunião a Diretora Maria
Beltrame salientou a importância da GestãoBeltrame salientou a importância da Gestão
Participativa dentro da Unidade Escolar e aParticipativa dentro da Unidade Escolar e a
participação da Comunidade Escolar, a Diretoraparticipação da Comunidade Escolar, a Diretora
aproveitou a momento e salientou a Deliberaçãoaproveitou a momento e salientou a Deliberação
CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013 REGIMENTOCEETEPS Nº 003, de 18-7-2013 REGIMENTO
COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DOCOMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DO
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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICACENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA. TÍTULO II – Da OrganizaçãoPAULA SOUZA. TÍTULO II – Da Organização
Técnica - Administrativa CAPÍTULO I – Do ConselhoTécnica - Administrativa CAPÍTULO I – Do Conselho
de Escola. Foi explicado neste momento de formade Escola. Foi explicado neste momento de forma
detalhada as atribuições do artigo 10 como segue:detalhada as atribuições do artigo 10 como segue:
Artigo 10 - A Etec terá, como órgão deliberativo, oArtigo 10 - A Etec terá, como órgão deliberativo, o
Conselho de Escola, integrado por representantesConselho de Escola, integrado por representantes
da comunidade escolar e da comunidadeda comunidade escolar e da comunidade
extraescolar, cuja composição será: I - pelaextraescolar, cuja composição será: I - pela
comunidade escolar: a) Diretor, presidente nato;comunidade escolar: a) Diretor, presidente nato;
b) um representante das diretorias de serviços eb) um representante das diretorias de serviços e
relações institucionais; c) um representante dosrelações institucionais; c) um representante dos
professores; d) um representante dos servidoresprofessores; d) um representante dos servidores
técnico e administrativos; e) um representantetécnico e administrativos; e) um representante
dos pais de alunos; f) um representante dosdos pais de alunos; f) um representante dos
alunos; g) um representante das instituiçõesalunos; g) um representante das instituições
auxiliares. II - pela comunidade extraescolar: a)auxiliares. II - pela comunidade extraescolar: a)
representante de órgão de classe; b)representante de órgão de classe; b)
representante dos empresários, vinculado a umrepresentante dos empresários, vinculado a um
dos cursos; c) aluno egresso atuante em sua áreados cursos; c) aluno egresso atuante em sua área
de formação técnica; d) representante do poderde formação técnica; d) representante do poder
público municipal; e) representante de instituiçãopúblico municipal; e) representante de instituição
de ensino, vinculada a um dos cursos; f)de ensino, vinculada a um dos cursos; f)
representantes de demais segmentos de interesserepresentantes de demais segmentos de interesse
da escola. § 1º- A composição da comunidadeda escola. § 1º- A composição da comunidade
extraescolar será de, no mínimo, quatro membrosextraescolar será de, no mínimo, quatro membros
e, no máximo, de sete membros. § 2º - Ose, no máximo, de sete membros. § 2º - Os
representantes mencionados no inciso I, alíneasrepresentantes mencionados no inciso I, alíneas
de “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares, ede “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares, e
os mencionados no inciso II serão convidados pelaos mencionados no inciso II serão convidados pela
Direção da Escola. § 3º - Os representantesDireção da Escola. § 3º - Os representantes
cumprirão mandato de um ano, permitidascumprirão mandato de um ano, permitidas
reconduções. Após comentário da Direto e dereconduções. Após comentário da Direto e de
Todos os presentes, também foi salientado oTodos os presentes, também foi salientado o
artigo 11, segue: Artigo 11 - O Conselho de Escolaartigo 11, segue: Artigo 11 - O Conselho de Escola
terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre:terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre:
a) o projeto político-pedagógico da escola; b) asa) o projeto político-pedagógico da escola; b) as
alternativas de solução para os problemasalternativas de solução para os problemas
acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades paraacadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para
aplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes eaplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes e
propor ações de integração da Etec com apropor ações de integração da Etec com a
comunidade; III - propor a implantação oucomunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, deextinção de cursos oferecidos pela Etec, de
acordo com as demandas locais e regionais eacordo com as demandas locais e regionais e
outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianualoutros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual
de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar osde Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os
relatórios anuais da escola, analisando seurelatórios anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderáestabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderá
ser convocado pela Direção para manifestar-seser convocado pela Direção para manifestar-se
sobre outros temas de interesse da comunidadesobre outros temas de interesse da comunidade
escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,
ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cadaordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada
semestre e, extraordinariamente, quandosemestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu presidente ou pela maioria deconvocado pelo seu presidente ou pela maioria de
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seus membros. § 3º - As reuniões do Conselho deseus membros. § 3º - As reuniões do Conselho de
Escola deverão contar com a presença mínima daEscola deverão contar com a presença mínima da
maioria simples de seus membros. § 4º - Nasmaioria simples de seus membros. § 4º - Nas
decisões a serem tomadas por maioria simples,decisões a serem tomadas por maioria simples,
todos os membros terão direito a voto, cabendotodos os membros terão direito a voto, cabendo
ao diretor o voto de desempate. Desta formaao diretor o voto de desempate. Desta forma
Todos os presentes relembraram a importância deTodos os presentes relembraram a importância de
ser membro do Conselho de Escola e suaser membro do Conselho de Escola e sua
relevância nas reuniões e na explanação dosrelevância nas reuniões e na explanação dos
pontos de visitas quando colocados naspontos de visitas quando colocados nas
resoluções de fatos. Seguindo a reunião foiresoluções de fatos. Seguindo a reunião foi
salientado sobre o horário de aula estaria regentesalientado sobre o horário de aula estaria regente
no ano de 2021 da implantação da ETEC Bentono ano de 2021 da implantação da ETEC Bento
Carlos Botelho do Amaral - Guariba/SP. Após aCarlos Botelho do Amaral - Guariba/SP. Após a
explicação ocorreu a votação dos novos membrosexplicação ocorreu a votação dos novos membros
do Conselho e a aprovação do horário escolar dodo Conselho e a aprovação do horário escolar do
ano letivo de 2021, onde todos concordaram comano letivo de 2021, onde todos concordaram com
a alteração do horário escolar do ano letivo,a alteração do horário escolar do ano letivo,
destacando a importância dessa mudança para osdestacando a importância dessa mudança para os
alunos e para organização da Unidade Escolar.alunos e para organização da Unidade Escolar.
Também foi explicado sobre o PLANO DETambém foi explicado sobre o PLANO DE
RETOMADA AS AULAS PRESENCIAIS/ ROTEIRORETOMADA AS AULAS PRESENCIAIS/ ROTEIRO
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETOMADA ÀSPARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETOMADA ÀS
AULAS – 2021. Após a explicação detalhada sobreAULAS – 2021. Após a explicação detalhada sobre
de como ocorreria o Plano de Retomada das Aulasde como ocorreria o Plano de Retomada das Aulas
Presenciais e também a elaboração do Anexo I ePresenciais e também a elaboração do Anexo I e
II, o Conselho questionou sobre como ficaria aII, o Conselho questionou sobre como ficaria a
presença se era obrigatória; A Diretora explicou epresença se era obrigatória; A Diretora explicou e
estamos seguindo o Plano São Paulo e noestamos seguindo o Plano São Paulo e no
momento na fase vermelha a presença não émomento na fase vermelha a presença não é
obrigatória, mas que a escola está seguindo todosobrigatória, mas que a escola está seguindo todos
os protocolos de Segurança. Foi esclarecido paraos protocolos de Segurança. Foi esclarecido para
o Conselho que no 1º semestre de 2021 as aulaso Conselho que no 1º semestre de 2021 as aulas
serão remotas através da Plataforma Teams eserão remotas através da Plataforma Teams e
conforme citado nesta reunião poderá ocorrerconforme citado nesta reunião poderá ocorrer
retomada presencial seguindo o Plano deretomada presencial seguindo o Plano de
Retomada as aulas presenciais e Plano São Paulo.Retomada as aulas presenciais e Plano São Paulo.
Foi esclarecido que em abril ocorrerá de formaFoi esclarecido que em abril ocorrerá de forma
online através do google forms a eleição doonline através do google forms a eleição do
Grêmio Escolar de 2021 e o OrientadorGrêmio Escolar de 2021 e o Orientador
Educacional organizará o processo junto aosEducacional organizará o processo junto aos
alunos. Após este fato a Direção esclareceu sobrealunos. Após este fato a Direção esclareceu sobre
a importância do Projeto Político Pedagógico ea importância do Projeto Político Pedagógico e
Projeto Plurianual de Gestão no ano de 2021 eProjeto Plurianual de Gestão no ano de 2021 e
que no 1º semestre ocorrerá a construção doque no 1º semestre ocorrerá a construção do
PPP/PPG 20201. O PPP/PPG em 2021, seráPPP/PPG 20201. O PPP/PPG em 2021, será
realizada a sua construção de forma remotarealizada a sua construção de forma remota
(online). Em seguida, Não havendo mais nada a se(online). Em seguida, Não havendo mais nada a se
tratar, a Diretora Maria Aparecida Beltrametratar, a Diretora Maria Aparecida Beltrame
agradeceu a presença de todos e encerrou aagradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião. A Ata foi redigida pela Diretora dareunião. A Ata foi redigida pela Diretora da
Unidade Maria Aparecida Beltrame, onde atesta eUnidade Maria Aparecida Beltrame, onde atesta e
dá fé. Maria Ap. Beltrame Diretora Escola Técnicadá fé. Maria Ap. Beltrame Diretora Escola Técnica
26/02/2021 Lista dos Participantes na Reunião I -26/02/2021 Lista dos Participantes na Reunião I -
PELA COMUNIDADE ESCOLAR: Diretora,PELA COMUNIDADE ESCOLAR: Diretora,
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presidente nato Maria Aparecida Beltramepresidente nato Maria Aparecida Beltrame
Diretorias de Serviços e Relações InstitucionaisDiretorias de Serviços e Relações Institucionais
Adriana Navarro Esquinca Representante dosAdriana Navarro Esquinca Representante dos
professores; Antônio Aparecido Aleixoprofessores; Antônio Aparecido Aleixo
Representante dos servidores técnico eRepresentante dos servidores técnico e
administrativos Marcelo Augusto dos Santos Silvaadministrativos Marcelo Augusto dos Santos Silva
Representante dos pais de alunos; GilmarRepresentante dos pais de alunos; Gilmar
Donizete Marioto Representante dos alunos; JoãoDonizete Marioto Representante dos alunos; João
Vitor Marioto Representante das InstituiçõesVitor Marioto Representante das Instituições
Auxiliares. Fernanda Pinheiro dos Santos II - PELAAuxiliares. Fernanda Pinheiro dos Santos II - PELA
COMUNIDADE EXTRAESCOLAR: Representante deCOMUNIDADE EXTRAESCOLAR: Representante de
órgão de classe Murilo Pires Mana Representanteórgão de classe Murilo Pires Mana Representante
dos empresários, vinculado a um dos cursos Celsodos empresários, vinculado a um dos cursos Celso
Antônio Romano Aluno egresso atuante em suaAntônio Romano Aluno egresso atuante em sua
área de formação técnica Ronaldo Evaristoárea de formação técnica Ronaldo Evaristo
Representante do poder público municipal DanielRepresentante do poder público municipal Daniel
Louzada Representante de instituição de ensino,Louzada Representante de instituição de ensino,
vinculada a um dos cursos Vera Eliana Ambrósiovinculada a um dos cursos Vera Eliana Ambrósio
Politi Representantes de demais segmentos dePoliti Representantes de demais segmentos de
interesse da escola. Anselmo Moises Gimenesinteresse da escola. Anselmo Moises Gimenes
PeresPeres

DenominaçãoDenominação Grêmio Estudantil - Finalidade e Ata deGrêmio Estudantil - Finalidade e Ata de
Eleição e Posse da Diretoria do GrêmioEleição e Posse da Diretoria do Grêmio
Estudantil 2021Estudantil 2021

DescriçãoDescrição ESTATUTO – GRÊMIO ESTUDANTIL CAPÍTULO I Art.ESTATUTO – GRÊMIO ESTUDANTIL CAPÍTULO I Art.
2º – O Grêmio tem por finalidade melhorar a2º – O Grêmio tem por finalidade melhorar a
qualidade de vida e da educação dos alunos daqualidade de vida e da educação dos alunos da
referida unidade escolar sem qualquer distinçãoreferida unidade escolar sem qualquer distinção
de raça, credo político ou religioso, orientaçãode raça, credo político ou religioso, orientação
sexual ou quaisquer outras formas desexual ou quaisquer outras formas de
discriminação, estimulando o interesse dos alunosdiscriminação, estimulando o interesse dos alunos
na construção de soluções para os problemas dana construção de soluções para os problemas da
escola supracitada, contribuindo para formar,escola supracitada, contribuindo para formar,
assim, cidadãos conscientes, participativos eassim, cidadãos conscientes, participativos e
multiplicadores destes valores, sempremultiplicadores destes valores, sempre
condizentes com a Constituição da Repúblicacondizentes com a Constituição da República
Federativa do Brasil vigente e com a legislaçãoFederativa do Brasil vigente e com a legislação
institucional do Centro Estadual de Educaçãoinstitucional do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza. CAPÍTULO III DaTecnológica Paula Souza. CAPÍTULO III Da
Organização do Grêmio Estudantil Art. 5º – SãoOrganização do Grêmio Estudantil Art. 5º – São
instâncias de decisão do Grêmio: I – a Assembléiainstâncias de decisão do Grêmio: I – a Assembléia
Geral dos Estudantes; II – o Conselho deGeral dos Estudantes; II – o Conselho de
Representantes de Classe; III – a Diretoria doRepresentantes de Classe; III – a Diretoria do
Grêmio; IV – o Conselho Fiscal. Art. 10º – CompeteGrêmio; IV – o Conselho Fiscal. Art. 10º – Compete
à Assembleia Geral: I – aprovar o Estatuto; II –à Assembleia Geral: I – aprovar o Estatuto; II –
reformular o Estatuto; III – discutir e votar asreformular o Estatuto; III – discutir e votar as
teses, recomendações e propostas apresentadasteses, recomendações e propostas apresentadas
por qualquer um de seus membros; IV – denunciarpor qualquer um de seus membros; IV – denunciar
ou suspender coordenadores do Grêmio; V –ou suspender coordenadores do Grêmio; V –
destituir os coordenadores do Grêmio e osdestituir os coordenadores do Grêmio e os
membros do Conselho Fiscal; VI – eleger osmembros do Conselho Fiscal; VI – eleger os
coordenadores do Grêmio, os membros docoordenadores do Grêmio, os membros do
Conselho Fiscal e seus suplentes; VII – receber eConselho Fiscal e seus suplentes; VII – receber e
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analisar os relatórios da Diretoria do Grêmio e suaanalisar os relatórios da Diretoria do Grêmio e sua
prestação de contas, apresentada juntamenteprestação de contas, apresentada juntamente
com o Conselho Fiscal; VIII – marcar a Assembleiacom o Conselho Fiscal; VIII – marcar a Assembleia
Geral Extraordinária quando necessário. SEÇÃO IIIGeral Extraordinária quando necessário. SEÇÃO III
Da Diretoria Art. 14º – A Diretoria do Grêmio seráDa Diretoria Art. 14º – A Diretoria do Grêmio será
constituída dos seguintes membros: I –constituída dos seguintes membros: I –
Coordenador Geral; II – Coordenador Financeiro; IIICoordenador Geral; II – Coordenador Financeiro; III
– Coordenador Social; IV – Coordenador de– Coordenador Social; IV – Coordenador de
Comunicação; V – Coordenador de Esportes; VI –Comunicação; V – Coordenador de Esportes; VI –
Coordenador de Cultura; VII – Coordenador deCoordenador de Cultura; VII – Coordenador de
Relações Acadêmicas. Aos quinze dias do mêsRelações Acadêmicas. Aos quinze dias do mês
Abril do ano de dois mil e vinte e um, na EscolaAbril do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Técnica Bento Carlos Botelho do Amaral, realizou-Técnica Bento Carlos Botelho do Amaral, realizou-
se as eleições da Diretoria do Grêmio Estudantil,se as eleições da Diretoria do Grêmio Estudantil,
conforme determinava o edital de convocaçãoconforme determinava o edital de convocação
desta eleição. Para o pleito, foram escritas asdesta eleição. Para o pleito, foram escritas as
seguintes chapas: Chapa Geração Z. A votaçãoseguintes chapas: Chapa Geração Z. A votação
iniciou-se às 10h horas e encerrou-se às 21 horas.iniciou-se às 10h horas e encerrou-se às 21 horas.
1° Geração Z = 114 votos Votos Nulos: 42 votos A1° Geração Z = 114 votos Votos Nulos: 42 votos A
fiscalização de cada chapa foi desempenhadafiscalização de cada chapa foi desempenhada
pelos seguintes alunos: Fernanda Pinheiro Santospelos seguintes alunos: Fernanda Pinheiro Santos
(chapa Geração Z), Bruno Vasco Garcia mesma(chapa Geração Z), Bruno Vasco Garcia mesma
chapa. Imediatamente encerrada a eleição, iniciou-chapa. Imediatamente encerrada a eleição, iniciou-
se a apuração dos votos definindo-se os seguintesse a apuração dos votos definindo-se os seguintes
resultados: Chapa Geração Z com 114 votos;resultados: Chapa Geração Z com 114 votos;
Nulos: 42 Desta forma, o (a) Presidente daNulos: 42 Desta forma, o (a) Presidente da
Comissão Eleitoral promulgou o resultadoComissão Eleitoral promulgou o resultado
proclamando assim o resultado a chapa Geraçãoproclamando assim o resultado a chapa Geração
Z, vencedora deste pleito. Portanto, a novaZ, vencedora deste pleito. Portanto, a nova
Diretoria do Grêmio Estudantil: COORDENADORDiretoria do Grêmio Estudantil: COORDENADOR
GERAL: FERNANDA PINHEIRO DOS SANTOS (1°.GERAL: FERNANDA PINHEIRO DOS SANTOS (1°.
ETIM QUIMICA) – SUPLENTE: RAÍ SANTOSETIM QUIMICA) – SUPLENTE: RAÍ SANTOS
SANTANA (2° ETIM QUIMICA) COORDENADORSANTANA (2° ETIM QUIMICA) COORDENADOR
FINANCEIRO: IAGO SOUSA DE OLIVEIRA (1º ETIMFINANCEIRO: IAGO SOUSA DE OLIVEIRA (1º ETIM
ADM) – SUPLENTE: JOSE ANGELO DE SOUZAADM) – SUPLENTE: JOSE ANGELO DE SOUZA
MAXIMO (2° INF.ETIM) COORDENADOR SOCIAL:MAXIMO (2° INF.ETIM) COORDENADOR SOCIAL:
JOSÉ EDUARDO CARDOZO DA CONCEIÇÃO (1° IPIJOSÉ EDUARDO CARDOZO DA CONCEIÇÃO (1° IPI
NOVOTEC) – SUPLENTE VITOR HUGO DENOVOTEC) – SUPLENTE VITOR HUGO DE
CARVALHO SANTOS (1º ETIM QUIMICA)CARVALHO SANTOS (1º ETIM QUIMICA)
COORDENADOR COMUNICAÇÃO: BRUNO VASCOCOORDENADOR COMUNICAÇÃO: BRUNO VASCO
GARCIA (1° NOVOTEC DS) – SUPLENTE: ALANAGARCIA (1° NOVOTEC DS) – SUPLENTE: ALANA
RODRIGUES GALAN (1° NOVOTEC DS)RODRIGUES GALAN (1° NOVOTEC DS)
COORDENADOR ESPORTES: CAUÊ FERREIRA DACOORDENADOR ESPORTES: CAUÊ FERREIRA DA
SILVA (1° MÓDULO DE MEIO AMBIENTE) –SILVA (1° MÓDULO DE MEIO AMBIENTE) –
SUPLENTE: PAMELA DE FRANÇA RODRIGUES (1°SUPLENTE: PAMELA DE FRANÇA RODRIGUES (1°
MÓDULO DE MEIO AMBIENTE) COORDENADORMÓDULO DE MEIO AMBIENTE) COORDENADOR
CULTURA: ISABELA CORREA PIRILO (1° NOVOTECCULTURA: ISABELA CORREA PIRILO (1° NOVOTEC
DS.) – SUPLENTE: BRENDA SENO RIBEIRO (3°DS.) – SUPLENTE: BRENDA SENO RIBEIRO (3°
MODULO DE ADM) COORDENADOR RELAÇÕESMODULO DE ADM) COORDENADOR RELAÇÕES
ACADÊMICAS: SARAH PRISCILA TAVARES (1°ACADÊMICAS: SARAH PRISCILA TAVARES (1°
MÓDULO DE MEIO AMBIENTE) – SUPLENTE:MÓDULO DE MEIO AMBIENTE) – SUPLENTE:
MELISSA DE SOUSA BABEL (3° ETIM QUIMICA)MELISSA DE SOUSA BABEL (3° ETIM QUIMICA)
CONSELHO FISCAL: 1° MEMBRO: ARTHURCONSELHO FISCAL: 1° MEMBRO: ARTHUR
HENRIQUE DE SOUXA PEREIRA - SUPLENTE: JOÃOHENRIQUE DE SOUXA PEREIRA - SUPLENTE: JOÃO
GABRIEL DOS SANTOS CRISOSTOMO 2° MEMBRO:GABRIEL DOS SANTOS CRISOSTOMO 2° MEMBRO:
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PAMELA DE FRANÇA RODRIGUES. - SUPLENTE:PAMELA DE FRANÇA RODRIGUES. - SUPLENTE:
CAUÊ FERREIRA DA SILVA 3° MEMBRO: ALANACAUÊ FERREIRA DA SILVA 3° MEMBRO: ALANA
RODRIGUES GALAN - SUPLENTE: MARIA EDUARDARODRIGUES GALAN - SUPLENTE: MARIA EDUARDA
DE MELO MATOSO O Presidente da ComissãoDE MELO MATOSO O Presidente da Comissão
Eleitoral imediatamente deu posse à novaEleitoral imediatamente deu posse à nova
Diretoria do Grêmio Estudantil. Sem mais nada aDiretoria do Grêmio Estudantil. Sem mais nada a
constar nesta ata, lavro esta que vai assinada porconstar nesta ata, lavro esta que vai assinada por
mim, Antonio Aparecido Aleixo, Presidente damim, Antonio Aparecido Aleixo, Presidente da
Comissão Eleitoral e pelos demais presentes.Comissão Eleitoral e pelos demais presentes.

MissãoMissão
Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência,Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência,
visando o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do município de Guariba e região, assimvisando o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do município de Guariba e região, assim
como preparar os alunos para o exercício pleno da cidadania, consolidando uma práxis educativacomo preparar os alunos para o exercício pleno da cidadania, consolidando uma práxis educativa
que contribua para a inserção social de todos.que contribua para a inserção social de todos.

VisãoVisão
Tornar-se escola de referência regional no ensino profissionalizante, preparando profissionais hábeisTornar-se escola de referência regional no ensino profissionalizante, preparando profissionais hábeis
para o ingresso no mercado de trabalho, incentivando e preparando o aluno para o progresso aopara o ingresso no mercado de trabalho, incentivando e preparando o aluno para o progresso ao
ensino superior e assim formar profissionais altamente qualificados para atender demandasensino superior e assim formar profissionais altamente qualificados para atender demandas
socioeconômicas de Guariba e região.socioeconômicas de Guariba e região.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Território, Ambiente e PopulaçãoTerritório, Ambiente e População

O município de Guariba possui 270,29 kmO município de Guariba possui 270,29 km2 2 de área territorial, com uma população de40.487de área territorial, com uma população de40.487
habitantes (estimativa de 2020),distribuídos na zona rural e urbana com uma densidadehabitantes (estimativa de 2020),distribuídos na zona rural e urbana com uma densidade
demográfica de 131 hab./km², possuindo 99% de esgotamento sanitária, 98% de vias arborizadas edemográfica de 131 hab./km², possuindo 99% de esgotamento sanitária, 98% de vias arborizadas e
22% de urbanização. Guariba se destaca na 6º posição da micro região em área territorial e 5º22% de urbanização. Guariba se destaca na 6º posição da micro região em área territorial e 5º
posição na micro região em população (IBGE, 2020).posição na micro região em população (IBGE, 2020).

Pertencente a Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Guariba está localizada a 340 km da capitalPertencente a Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Guariba está localizada a 340 km da capital
do estado, sendo servida pelas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Dep. Cunha Buenodo estado, sendo servida pelas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Dep. Cunha Bueno
(SP-253). Localizada na região Noroeste do Estado, a cidade de Guariba faz divisa territorial com a(SP-253). Localizada na região Noroeste do Estado, a cidade de Guariba faz divisa territorial com a
cidade de Jaboticabal, Pradópolis, Motuca, Santa Ernestina e Taquaritinga.cidade de Jaboticabal, Pradópolis, Motuca, Santa Ernestina e Taquaritinga.
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Figura 1 - Região Administrativa de Ribeirão Preto. IGCSP, 2011.Figura 1 - Região Administrativa de Ribeirão Preto. IGCSP, 2011.

Trabalho, Rendimento e EconomiaTrabalho, Rendimento e Economia

Em 2018, o salário médio mensal era de 2,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas emEm 2018, o salário médio mensal era de 2,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 20.5%. Na comparação com os outros municípios do estado,relação à população total era de 20.5%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava a 3º posição da micro região com 2,7 salários mínimos. Considerando domicílios comocupava a 3º posição da micro região com 2,7 salários mínimos. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.4% da população nessasrendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.4% da população nessas
condições (IBGE 2018).condições (IBGE 2018).

O PIB per capita é de R$ 22.680,97, ocupando a 11º posição na micro região. Cerca de 83,5% deO PIB per capita é de R$ 22.680,97, ocupando a 11º posição na micro região. Cerca de 83,5% de
suas receitas são oriundas de fontes externas como indústrias e comércios e 85% da receita ésuas receitas são oriundas de fontes externas como indústrias e comércios e 85% da receita é
comprometida com despesas. Possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) decomprometida com despesas. Possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de
0,719 (IBGE, 2017).0,719 (IBGE, 2017).

A região da cidade de Guariba possui diversas empresas atuantes no setor sucroenergético do país,A região da cidade de Guariba possui diversas empresas atuantes no setor sucroenergético do país,
sendo reconhecida nacionalmente pelas maiores usinas de açúcar, etanol e bioenergia instaladas nosendo reconhecida nacionalmente pelas maiores usinas de açúcar, etanol e bioenergia instaladas no
município e região. Na tabela abaixo as empresas na região, num raio de 50 km.município e região. Na tabela abaixo as empresas na região, num raio de 50 km.

Usina Raizen – Unidade BonfimUsina Raizen – Unidade Bonfim GuaribaGuariba
Usina Santa AdéliaUsina Santa Adélia 10 km10 km
Usina São MartinhoUsina São Martinho 15 km15 km

PolitiplasticPolitiplastic GuaribaGuariba
SEMAGSEMAG GuaribaGuariba

ATIVA IndustrialATIVA Industrial GuaribaGuariba
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OxiquimicaOxiquimica 20 km20 km
Sementes EsperançaSementes Esperança 20 km20 km
IMEVE MedicamentosIMEVE Medicamentos 20 km20 km

Sheldon QuímicaSheldon Química 20 km20 km
AgrovantAgrovant 20 km20 km
UCBVetUCBVet 20 km20 km

CitrosucoCitrosuco 30 km30 km
Fischer Agroindústria de SucosFischer Agroindústria de Sucos 30 km30 km

EducaçãoEducação

Guariba possui uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 97,3% ocupando a 16º posição naGuariba possui uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 97,3% ocupando a 16º posição na
micro região, com 16 escolas de ensino fundamental e 3 escolas de ensino médio (IBGE, 2018).micro região, com 16 escolas de ensino fundamental e 3 escolas de ensino médio (IBGE, 2018).
Possui um IDEB 4,7 para o Ensino Médio, 5,5 para o Ensino Fundamental 9º ano e 6,7 para o EnsinoPossui um IDEB 4,7 para o Ensino Médio, 5,5 para o Ensino Fundamental 9º ano e 6,7 para o Ensino
Fundamental 5º ano (IDEB 2019).Fundamental 5º ano (IDEB 2019).

Dentre as escolas de ensino médio do município, a Etec Bento Carlos Botelho do Amaral possui oDentre as escolas de ensino médio do município, a Etec Bento Carlos Botelho do Amaral possui o
maior IDEB do município com 5,6 contra 4,5 da Escola José Pacífico e 4,4 da Escola Profa. Josephinamaior IDEB do município com 5,6 contra 4,5 da Escola José Pacífico e 4,4 da Escola Profa. Josephina
de Camargo Neves. Tradicionalmente, dentre as escolas públicas do município a Etec Bento Carlosde Camargo Neves. Tradicionalmente, dentre as escolas públicas do município a Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral se destaca em 1º posição no Enem e indicadores de ensino de qualidade (MEC,Botelho do Amaral se destaca em 1º posição no Enem e indicadores de ensino de qualidade (MEC,
2020).2020).

Segundo relatório Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - Emplasa, percebe-seSegundo relatório Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - Emplasa, percebe-se
características mais detalhadas da cidade e Guariba e região.características mais detalhadas da cidade e Guariba e região.

http://emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Contents/Emplasa/Media/publicacoes/documentos/2020/rmrp/Relhttp://emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Contents/Emplasa/Media/publicacoes/documentos/2020/rmrp/Rel
atorio_de_Caracterizacao_UITs_GUARIBA.pdfatorio_de_Caracterizacao_UITs_GUARIBA.pdf
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Estasinformações servem de parâmetros para estudo e caracterização local.Estasinformações servem de parâmetros para estudo e caracterização local.

Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA)Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA)

https://igm.cfa.org.br/perfil/Mjc1MTA=https://igm.cfa.org.br/perfil/Mjc1MTA=
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Caracterização DiscenteCaracterização Discente

A ETEC "Bento Carlos Botelho do Amaral" atende nos períodos – manhã, tarde e noite – jovens eA ETEC "Bento Carlos Botelho do Amaral" atende nos períodos – manhã, tarde e noite – jovens e
adultos provenientes da cidade de Guariba e região.adultos provenientes da cidade de Guariba e região.

No primeirosemestre de 2021, a ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral” conta com 811No primeirosemestre de 2021, a ETEC “Bento Carlos Botelho do Amaral” conta com 811alunosalunos
matriculados entre Etim, Híbridos, Novotecs integrados e modulares noturnos.Desses, contamos commatriculados entre Etim, Híbridos, Novotecs integrados e modulares noturnos.Desses, contamos com
389alunoscursando o Ensino389alunoscursando o Ensino  Médio Integrado ao Técnico, 205nos cursos híbridos. Já no períodoMédio Integrado ao Técnico, 205nos cursos híbridos. Já no período
noturno, contamos com 217alunos nos cursos técnicos. Vale ressaltar que, alguns dos alunos dosnoturno, contamos com 217alunos nos cursos técnicos. Vale ressaltar que, alguns dos alunos dos
cursos técnicos noturnos frequentam concomitantemente o ETIM e o ensino médio das escolas docursos técnicos noturnos frequentam concomitantemente o ETIM e o ensino médio das escolas do
estado.estado.

MATRÍCULAS ETIM 2021 ANUALMATRÍCULAS ETIM 2021 ANUAL SÉRIESÉRIE TOTALTOTAL
GERALGERAL

TOTALTOTAL
FEMININOFEMININO

TOTAL MTOTAL M
ASCULINASCULIN
OO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NOVOTECDESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NOVOTEC 1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 13FEM = 13 MASC=MASC=
2222

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NOVOTECDESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NOVOTEC 2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 07FEM = 07 MASC=MASC=
2828

INFORMÁTICA PARA INTERNET NOVOTECINFORMÁTICA PARA INTERNET NOVOTEC 1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL = FEM = 15FEM = 15 MASC=MASC=
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3535 2020
INFORMÁTICA PARA INTERNET NOVOTECINFORMÁTICA PARA INTERNET NOVOTEC 2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =

3434
FEM = 15FEM = 15 MASC=MASC=

1919
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIOMÉDIO

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 27FEM = 27 MASC= 8MASC= 8

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIOMÉDIO

2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =
3434

FEM = 23FEM = 23 MASC=MASC=
1111

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIOMÉDIO

3º ANO3º ANO TOTAL =TOTAL =
3636

FEM = 20FEM = 20 MASC=MASC=
1616

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIOAO ENSINO MÉDIO

3º ANO3º ANO TOTAL =TOTAL =
3737

FEM = 10FEM = 10 MASC=MASC=
2727

TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 26FEM = 26 MASC=MASC=
0909

TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =
3434

FEM = 23FEM = 23 MASC=MASC=
1111

TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 3º ANO3º ANO TOTAL =TOTAL =
3939

FEM = 30FEM = 30 MASC=MASC=
0909

MATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOSMATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOS
- EE CONSTANTE OMETTO 2021 ANUAL- EE CONSTANTE OMETTO 2021 ANUAL

SÉRIESÉRIE TOTALTOTAL
GERALGERAL

TOTALTOTAL
FEMININOFEMININO

TOTAL MTOTAL M
ASCULINASCULIN
OO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM LOGÍSTICATÉCNICO EM LOGÍSTICA

2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =
2626

FEM = 13FEM = 13 MASC=MASC=
1313

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS TURMA ATÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS TURMA A

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 19FEM = 19 MASC=MASC=
1616

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS TURMA BTÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS TURMA B

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3232

FEM = 18FEM = 18 MASC=MASC=
1414

MATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOSMATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOS
- EE PROF. LUIZ LATORRACA 2021 ANUAL- EE PROF. LUIZ LATORRACA 2021 ANUAL

SÉRIESÉRIE TOTALTOTAL
GERALGERAL

TOTALTOTAL
FEMININOFEMININO

TOTAL MTOTAL M
ASCULINASCULIN
OO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 14FEM = 14 MASC=MASC=
2121

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

2º ANO2º ANO TOTAL =TOTAL =
2424

FEM = 09FEM = 09 MASC=MASC=
1515

MATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOSMATRÍCULAS NOVOTEC/HÍBRIDO EXT/ ETEC BENTO CARLOS
- EE PROF. JOSÉ PACÍFICO 2021 ANUAL- EE PROF. JOSÉ PACÍFICO 2021 ANUAL

SÉRIESÉRIE TOTALTOTAL
GERALGERAL

TOTALTOTAL
FEMININOFEMININO

TOTAL MTOTAL M
ASCULINASCULIN
OO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE TURMA ATÉCNICO EM CONTABILIDADE TURMA A

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
2727

FEM = 13FEM = 13 MASC=MASC=
1414

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EMCONTABILIDADE TURMA BTÉCNICO EMCONTABILIDADE TURMA B

1º ANO1º ANO TOTAL =TOTAL =
2626

FEM = 12FEM = 12 MASC=MASC=
1414

MATRÍCULAS TÉCNICOS 2021 1º SEMESTREMATRÍCULAS TÉCNICOS 2021 1º SEMESTRE SÉRIESÉRIE TOTALTOTAL
GERALGERAL

TOTALTOTAL
FEMININOFEMININO

TOTAL MTOTAL M
ASCULINASCULIN
OO

TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOLTÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL 3º3º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
2525

FEM = 13FEM = 13 MASC=MASC=
1212

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTETÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 1º1º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
3434

FEM = 16FEM = 16 MASC=MASC=
1818

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 3º3º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
3131

FEM = 21FEM = 21 MASC=MASC=
1010

TÉCNICO EM LOGÍSTICATÉCNICO EM LOGÍSTICA 1º1º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
3535

FEM = 24FEM = 24 MASC=MASC=
1111
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TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 3º3º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
2828

FEM = 15FEM = 15 MASC=MASC=
1313

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOSTÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 2º2º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
3030

FEM = 26FEM = 26 MASC=MASC=
0404

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2º2º
MÓDULOMÓDULO

TOTAL =TOTAL =
3434

FEM = 16FEM = 16 MASC=MASC=
1818

Fonte:Fonte:http://www.cpscetec.com.br/bdcetec/index.phphttp://www.cpscetec.com.br/bdcetec/index.php

O gráfico acima nos demonstra que a grande maioria de nossos alunos (80,12%), reside na cidadeO gráfico acima nos demonstra que a grande maioria de nossos alunos (80,12%), reside na cidade
de Guariba, os demais (19,88%) residema cidades próximas. Observa-se que houve um grandede Guariba, os demais (19,88%) residema cidades próximas. Observa-se que houve um grande
aumento de alunos de outras cidades, em relação ao ano de 2020, quando o número era de 13,6%aumento de alunos de outras cidades, em relação ao ano de 2020, quando o número era de 13,6%
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O gráfico acima mostra que a principal faixa etária atendida por nossa unidade é de 12a 16anos,O gráfico acima mostra que a principal faixa etária atendida por nossa unidade é de 12a 16anos,
com 45,56% dos alunos da unidade, seguidos de 40,37% de alunos de 17a 21anos, 6,30% de alunoscom 45,56% dos alunos da unidade, seguidos de 40,37% de alunos de 17a 21anos, 6,30% de alunos
de 22a 26anos, 2,22% de alunos de 27a 31anos, 2,47% de alunos de 37a 41anos e apenas 1,6% dede 22a 26anos, 2,22% de alunos de 27a 31anos, 2,47% de alunos de 37a 41anos e apenas 1,6% de
alunos acima de 41 anos, o que comprova que nossa UE é composta principalmente poralunos acima de 41 anos, o que comprova que nossa UE é composta principalmente por
adolescentes e jovens.adolescentes e jovens.
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O gráfico acima mostra que 43,39% dos alunos têm como renda familiar de 1 à 2 salários mínimos,O gráfico acima mostra que 43,39% dos alunos têm como renda familiar de 1 à 2 salários mínimos,
29,53% dos alunos possuem renda de 2à 3salários mínimos e 6,69% dos alunos tem como renda29,53% dos alunos possuem renda de 2à 3salários mínimos e 6,69% dos alunos tem como renda
familiar menos de um salário mínimo. Há um percentual ainda (0,65%) que se diz ter renda zero.familiar menos de um salário mínimo. Há um percentual ainda (0,65%) que se diz ter renda zero.
Apenas 16,48% diz possuirrenda acima de 3 a 5salários mínimos, desta forma, podemos concluir queApenas 16,48% diz possuirrenda acima de 3 a 5salários mínimos, desta forma, podemos concluir que
a grande maioria de nossos alunos é de baixa renda.a grande maioria de nossos alunos é de baixa renda.
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O gráfico acima mostra que a grande maioria dos alunos da UE 92,10%, sempre estudou em escolaO gráfico acima mostra que a grande maioria dos alunos da UE 92,10%, sempre estudou em escola
pública, enquanto 7,90% estudaram parcialmente em escolas públicas. Vale ressaltar que o númeropública, enquanto 7,90% estudaram parcialmente em escolas públicas. Vale ressaltar que o número
de alunos que estudaram em escola publicaaumentou.de alunos que estudaram em escola publicaaumentou.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 15alunosdo curso de Recursos Humanos 2º módulo,O gráfico acimanos mostra que deum total de 15alunosdo curso de Recursos Humanos 2º módulo,
apenas 27% possuem alguma atividade remunerada, já 23% diz não possuir nenhuma renda, sendoapenas 27% possuem alguma atividade remunerada, já 23% diz não possuir nenhuma renda, sendo
7% masculino e 43% feminino7% masculino e 43% feminino
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 6alunosdo curso de Segurança do Trabalho, 2ºO gráfico acimanos mostra que deum total de 6alunosdo curso de Segurança do Trabalho, 2º
módulo, apenas 25% possuem alguma atividade remunerada, já 26% diz não possuir nenhumamódulo, apenas 25% possuem alguma atividade remunerada, já 26% diz não possuir nenhuma
renda, sendo 41% masculino e 8% feminino.renda, sendo 41% masculino e 8% feminino.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 7alunos curso de Administração 3º módulo, 28%O gráfico acimanos mostra que deum total de 7alunos curso de Administração 3º módulo, 28%
disseram não possuir possuem alguma atividade remunerada, já 23%, reponderamnão possuirdisseram não possuir possuem alguma atividade remunerada, já 23%, reponderamnão possuir
nenhuma renda, sendo 14% masculino e 35% feminino.nenhuma renda, sendo 14% masculino e 35% feminino.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 3alunos curso de Açúcar e Álcool, 3º módulo, apenasO gráfico acimanos mostra que deum total de 3alunos curso de Açúcar e Álcool, 3º módulo, apenas
17%% disseram possuiralguma atividade remunerada, já 33% não possuemnenhuma renda, sendo17%% disseram possuiralguma atividade remunerada, já 33% não possuemnenhuma renda, sendo
50% feminino, onde o público masculino não respondeu a pesquisa ficando assim com 0%.50% feminino, onde o público masculino não respondeu a pesquisa ficando assim com 0%.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 10alunosdo curso de Desenvolvimento de Sistemas,O gráfico acimanos mostra que deum total de 10alunosdo curso de Desenvolvimento de Sistemas,
3º módulo, apenas 15% disseram possuir alguma atividade remunerada, já 35%., a garnde3º módulo, apenas 15% disseram possuir alguma atividade remunerada, já 35%., a garnde
maiorira,disseramnão possuir nenhuma renda, sendo 5% masculino e 45% feminino.maiorira,disseramnão possuir nenhuma renda, sendo 5% masculino e 45% feminino.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 20alunosdoTécnico em Logistica ANP 20%, 1º módulo,O gráfico acimanos mostra que deum total de 20alunosdoTécnico em Logistica ANP 20%, 1º módulo,
apenas 27% disseram possuir alguma atividade remunerada, já 23% disseramnão possuir nenhumaapenas 27% disseram possuir alguma atividade remunerada, já 23% disseramnão possuir nenhuma
renda, sendo 15% masculino e 35% feminino.renda, sendo 15% masculino e 35% feminino.
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O gráfico acimanos mostra que deum total de 20alunosdo Técnio em Meio Ambiente lºmódulo,O gráfico acimanos mostra que deum total de 20alunosdo Técnio em Meio Ambiente lºmódulo,
apenas 27%disseram quepossuemalguma atividade remunerada, já 23%, disseram não possuirapenas 27%disseram quepossuemalguma atividade remunerada, já 23%, disseram não possuir
alguma atividade remunerada, sendo 7% masculino e 43% feminio.alguma atividade remunerada, sendo 7% masculino e 43% feminio.

Atos LegaisAtos Legais
  

Atos LegaisAtos Legais

ETEC BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARALETEC BENTO CARLOS BOTELHO DO AMARAL

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

Cria a Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, no Município de Guariba/SP.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 eGERALDO 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,tendo em vista a aprovação pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS em 17 de novembro de 2011,
Decreta:Decreta:

Artigo 1ºArtigo 1º- Fica criada a Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Carlos Botelho do Amaral, no Município- 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" -de Guariba, como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" -
CEETEPS.CEETEPS.
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Artigo 2ºArtigo 2º- As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das dotações- 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,consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS,
suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.

ArtigoArtigo3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 8 de dezembro de 2011.Palácio dos Bandeirantes, 8 de dezembro de 2011.

Segue abaixo, legislações vigentes dos cursos oferecidos pela instituição:Segue abaixo, legislações vigentes dos cursos oferecidos pela instituição:

CURSOS:CURSOS:

Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoHabilitação Profissional de Técnico em Administração

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

Habilitação Profissional de Técnico em Informática e Informática para internetHabilitação 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 noAto 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.DOE de 11/09/2015, Seção I, página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de SistemasHabilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº. 1362, de 05/03/2018, publicada noAto Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº. 1362, de 05/03/2018, publicada no
DOE de 06/03/2018, Seção I, página 77.DOE de 06/03/2018, Seção I, página 77.

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do TrabalhoHabilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria Cetec – 1207, de 12-5-2017, publicada no DiárioAto Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria Cetec – 1207, de 12-5-2017, publicada no Diário
Oficial de 13-5-2017– Poder Executivo – Seção I – página 58.Oficial de 13-5-2017– Poder Executivo – Seção I – página 58.

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

Habilitação Profissional Recursos HumanosHabilitação Profissional Recursos Humanos

Ato Legal de autorização do Plano de Curso:Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no DOE deAto 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 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

Habilitação Profissional de Técnico emAçúcar e álcoolHabilitação Profissional de Técnico emAçúcar e álcool

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº749, de 10/09/2015, publicada no DOEAto 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.de 11/09/2015, Seção I, página 53-54.
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Habilitação Profissional De Técnico Em Administração Integrado Ao Ensino MédioHabilitação 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 DOEAto 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.de 11/09/2015, Seção I, página 53.

Habilitação Profissional De Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino MédioHabilitação Profissional De Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº1567, de 06/11/2018, publicada noAto Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº1567, de 06/11/2018, publicada no
DOE de 07/11/2018, Seção I, página 75.DOE de 07/11/2018, Seção I, página 75.

Habilitação Profissional De Técnico Em Química Integrado ao Ensino MédioHabilitação Profissional De Técnico Em Química Integrado ao Ensino Médio

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº775, de 24/09/2015, publicada no DOEAto Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC nº775, de 24/09/2015, publicada no DOE
de 25/09/2015, Seção I, página 37.de 25/09/2015, Seção I, página 37.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística - MTec (Novotec/Híbrido)Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística - MTec (Novotec/Híbrido)

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1830, DE 17-01-2020, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1830, DE 17-01-2020, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-01-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 92.DIÁRIO OFICIAL DE 18-01-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 92.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimneto de Sistemas -Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimneto de Sistemas -
MTec(Novotec/Híbrido)MTec(Novotec/Híbrido)

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1830, DE 17-01-2020, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1830, DE 17-01-2020, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-01-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 92.DIÁRIO OFICIAL DE 18-01-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 92.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - MTecEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - MTec
(Novotec)(Novotec)

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1573, DE 07-12-2018, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1573, DE 07-12-2018, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 08-12-2018 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 72.DIÁRIO OFICIAL DE 08-12-2018 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 72.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - MTec (Novotec)Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - MTec (Novotec)

– 1573, DE 07-12-2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 08-12-2018 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO– 1573, DE 07-12-2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 08-12-2018 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO
I – PÁGINA 72.I – PÁGINA 72.

Habilitação Profissional de Técnico emlogísticaHabilitação Profissional de Técnico emlogística

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC: 1874, de 08/04/2020, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC: 1874, de 08/04/2020, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 08-05-2020 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 41.DIÁRIO OFICIAL DE 08-05-2020 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 41.

Habilitação Profissional de Técnico Meio AmbienteHabilitação Profissional de Técnico Meio Ambiente

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC: 1216, de 09/022017, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: Portaria CETEC: 1216, de 09/022017, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 10-06-2017 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 55.DIÁRIO OFICIAL DE 10-06-2017 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 55.
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Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade- MTec (Novotec/Híbrido)Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade- MTec (Novotec/Híbrido)

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1993, DE 29/01/21, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1993, DE 29/01/21, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 30-01-2021– PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 60-61, RETIFICADA NODIÁRIO OFICIAL DE 30-01-2021– PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 60-61, RETIFICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-02-2021- PODER EXECUTIVO-SEÇÃO I - PAG. 43.DIÁRIO OFICIAL DE 18-02-2021- PODER EXECUTIVO-SEÇÃO I - PAG. 43.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos- MTecEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos- MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1993, DE 29-01-2021, PUBLICADA NOAto Legal de autorização do Plano de Curso: PortariaCETEC – 1993, DE 29-01-2021, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 30-01-2021– PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 60-61, RETIFICADA NODIÁRIO OFICIAL DE 30-01-2021– PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 60-61, RETIFICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-02-2021- PODER EXECUTIVO-SEÇÃO I - PAG. 43.DIÁRIO OFICIAL DE 18-02-2021- PODER EXECUTIVO-SEÇÃO I - PAG. 43.

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado SemipresencialHabilitação Profissional de Técnico em Secretariado Semipresencial

Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Parecer CEE/GP Nº 370/2016 PAG 53 SEÇÃO 1 -Ato Legal de autorização do Plano de Curso: Parecer CEE/GP Nº 370/2016 PAG 53 SEÇÃO 1 -
PUBLICADO NO O.O.E - DE 9/12/2016 E PORTARIA CEE/GP Nº 395 DE 2016 - PAG 36 SEÇÃO 1 -PUBLICADO NO O.O.E - DE 9/12/2016 E PORTARIA CEE/GP Nº 395 DE 2016 - PAG 36 SEÇÃO 1 -
PUBLICADO NO O.O.E DE 10/12/2016.PUBLICADO NO O.O.E DE 10/12/2016.

Habilitação Profissional de Nível Médio de Técnico em Comércio - Modalidade Online.Habilitação Profissional de Nível Médio de Técnico em Comércio - Modalidade Online.

Autorização do funcionamento do curso: Portaria CEE-SP 395, de 09/12/2016 – D.O.E. de 10/12/2016Autorização do funcionamento do curso: Portaria CEE-SP 395, de 09/12/2016 – D.O.E. de 10/12/2016

Habilitação Profissional de Técnico em Guia de Turismo - Modalidade EADHabilitação Profissional de Técnico em Guia de Turismo - Modalidade EAD

Parecer CEE SP / CEB nº 409/2015 – Publicado no D.O.E. de 24/09/2015 – Seção I – p. 25 - ParecerParecer CEE SP / CEB nº 409/2015 – Publicado no D.O.E. de 24/09/2015 – Seção I – p. 25 - Parecer
CEE SP/GP nº 370/2016 – Publicado no D.O.E. de 09/12/2016 – Seção I – p. 53CEE SP/GP nº 370/2016 – Publicado no D.O.E. de 09/12/2016 – Seção I – p. 53

Habilitação Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias - Modalidade EADHabilitação Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias - Modalidade EAD

Autorização de funcionamento: Parecer CEE nº 240/2020 – Publicado no DOE de 17/07/2020 – SeçãoAutorização de funcionamento: Parecer CEE nº 240/2020 – Publicado no DOE de 17/07/2020 – Seção
I – pág. 21I – pág. 21

Habilitação paraEspecialização Profissional Técnica de Nível Médio em Gestao de Projetos -Habilitação paraEspecialização Profissional Técnica de Nível Médio em Gestao de Projetos -
Modalidade EAD - Curso online.Modalidade EAD - Curso online.

Autorização de funcionamento: - Parecer CEE SP nº 294/2019 – publicado no D.O.E. em 01/08/2019 –Autorização de funcionamento: - Parecer CEE SP nº 294/2019 – publicado no D.O.E. em 01/08/2019 –
Seção I – p. 30.Seção I – p. 30.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Capacitações Docentes - Capacitações eCapacitações Docentes - Capacitações e

Oficinas, um olhar sobre as práticasOficinas, um olhar sobre as práticas
docentes docentes 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Com a pandemia por SARS COVID-19 demosCom a pandemia por SARS COVID-19 demos
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continuidade aos processos educacionais decontinuidade aos processos educacionais de
forma remota, o ensino híbrido ganhou espaço emforma remota, o ensino híbrido ganhou espaço em
nosso país, paradigmas da educação sãonosso país, paradigmas da educação são
rompidos para dar lugar à inovação. Mas, comorompidos para dar lugar à inovação. Mas, como
em qualquer mudança cultural, a implementaçãoem qualquer mudança cultural, a implementação
de novas práticas pode gerar estranhamento ede novas práticas pode gerar estranhamento e
resistência. Motivada pela imagem de falta deresistência. Motivada pela imagem de falta de
interação e prática entre colegas e professores,interação e prática entre colegas e professores,
tanto mestres quanto alunos ainda podem cultivartanto mestres quanto alunos ainda podem cultivar
preconceitos com os métodos virtuais. Opreconceitos com os métodos virtuais. O
reposicionamento do papel do professor e a faltareposicionamento do papel do professor e a falta
de familiaridade com os novos métodos sãode familiaridade com os novos métodos são
fatores desta resistência. Ao deixar ofatores desta resistência. Ao deixar o
protagonismo e se colocar não como a referênciaprotagonismo e se colocar não como a referência
no conteúdo, mas um facilitador deno conteúdo, mas um facilitador de
aprendizagem, o docente vai de encontro aoaprendizagem, o docente vai de encontro ao
método tradicional pelo qual foi ensinado amétodo tradicional pelo qual foi ensinado a
ensinar. Entretanto, a capacitação docente se fazensinar. Entretanto, a capacitação docente se faz
necessária para atuar com metodologias ativas enecessária para atuar com metodologias ativas e
situações diferenciadas para ensinar e avaliar ossituações diferenciadas para ensinar e avaliar os
alunos, como em todo crescimento rápido, háalunos, como em todo crescimento rápido, há
sempre um "gap" entre o necessário e o ideal,sempre um "gap" entre o necessário e o ideal,
diante desta situação a coordenação pedagógicadiante desta situação a coordenação pedagógica
da unidade propõe oficinas e capacitaçõesda unidade propõe oficinas e capacitações
docentes quinzenalmente, onde os professoresdocentes quinzenalmente, onde os professores
podem trocar experiências e vivências dopodem trocar experiências e vivências do
cotidiano. Nessas oficinas são propostascotidiano. Nessas oficinas são propostas
ferramentas e metodologias diferenciadas,ferramentas e metodologias diferenciadas,
contribuindo com ferramentas para que ocontribuindo com ferramentas para que o
professor possa aprimorar e deixar a práticaprofessor possa aprimorar e deixar a prática
docente adequada as novas realidades. Serádocente adequada as novas realidades. Será
ofertado quinzenalmente capacitações aosofertado quinzenalmente capacitações aos
docentes sobre metodologias diferenciadas edocentes sobre metodologias diferenciadas e
materiais que possam ajudar nas aulas emateriais que possam ajudar nas aulas e
atividades práticas das disciplinas dosatividades práticas das disciplinas dos
Etim/Novotecs e Modulares Noturnos. SerãoEtim/Novotecs e Modulares Noturnos. Serão
desenvolvidas ao longo do ano letivo 16desenvolvidas ao longo do ano letivo 16
capacitações com temas variados, abordandocapacitações com temas variados, abordando
sempre o foco em metodologias de trabalho emsempre o foco em metodologias de trabalho em
sala de aula de maneira diferenciadas, serãosala de aula de maneira diferenciadas, serão
definidos pelo 02 encontros mensais quedefinidos pelo 02 encontros mensais que
acontecerão às quartas-feiras às 15h. Até oacontecerão às quartas-feiras às 15h. Até o
presente momento já foram executadas 04presente momento já foram executadas 04
capacitações restando até o final do ano letivo 08capacitações restando até o final do ano letivo 08
capacitações. Nos momentos finais dacapacitações. Nos momentos finais da
capacitação é aberto um espaço para a troca decapacitação é aberto um espaço para a troca de
saberes entre os docentes e possíveis dúvidas,saberes entre os docentes e possíveis dúvidas,
após a capacitação a coordenação pedagógicaapós a capacitação a coordenação pedagógica
fará uma pesquisa de satisfação para avaliar afará uma pesquisa de satisfação para avaliar a
relevância do conteúdo e solicitar sugestões pararelevância do conteúdo e solicitar sugestões para
os próximos temas. Sempre com o foco naos próximos temas. Sempre com o foco na
melhoria do processo de ensino aprendizagem,melhoria do processo de ensino aprendizagem,
foco nas promoção de atividades práticas maisfoco nas promoção de atividades práticas mais
dinâmicas e atrativas.dinâmicas e atrativas.

JustificativaJustificativa A educação do futuro não existirá sem aA educação do futuro não existirá sem a
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tecnologia, a escola precisa se adaptar ao novotecnologia, a escola precisa se adaptar ao novo
perfil de aluno, que demanda conhecimento emperfil de aluno, que demanda conhecimento em
diferentes fontes e entende o mundo de umadiferentes fontes e entende o mundo de uma
forma mais dinâmica. Para uma capacitaçãoforma mais dinâmica. Para uma capacitação
eficiente, é necessário que promovemoseficiente, é necessário que promovemos
oportunidades para o docente se reinventar, alémoportunidades para o docente se reinventar, além
de orientar, com conteúdo pertinente ede orientar, com conteúdo pertinente e
atualizado. Vimos que professor do futuro é comoatualizado. Vimos que professor do futuro é como
tutor e estimulador do conhecimento, ao transitartutor e estimulador do conhecimento, ao transitar
entre o presencial e o online, podemos utilizarentre o presencial e o online, podemos utilizar
recursos tecnológicos diferenciados pararecursos tecnológicos diferenciados para
potencializar a aprendizagem, definindo umpotencializar a aprendizagem, definindo um
profissional com diferenciais importantes, atuandoprofissional com diferenciais importantes, atuando
como um multiplicador dentro da instituição.como um multiplicador dentro da instituição.

MetaMeta Manutenção de 40% do prédio da EscolaManutenção de 40% do prédio da Escola
durante em 5 anos a partir de 2020 a 2023durante em 5 anos a partir de 2020 a 2023

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Devido a problemas de infraestrutura predial,Devido a problemas de infraestrutura predial,

encontra-se com problemas nos itens abaixo: 1-encontra-se com problemas nos itens abaixo: 1-
Telhado, onde chove dentro das salas de aula eTelhado, onde chove dentro das salas de aula e
algumas salas dos setores administrativos; 2-algumas salas dos setores administrativos; 2-
Pintura da Escola, manutenção e modificação daPintura da Escola, manutenção e modificação da
pintura; 3- Modificação da fachada da Escola.pintura; 3- Modificação da fachada da Escola.

JustificativaJustificativa A importância do fato é devido a urgência daA importância do fato é devido a urgência da
manutenção do prédio da Escola devido amanutenção do prédio da Escola devido a
problemas estruturais.problemas estruturais.

MetaMeta Estruturação dos Laboratórios da áreaEstruturação dos Laboratórios da área
Química entre 2020 à 2023Química entre 2020 à 2023

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Os laboratórios de química para os cursosOs laboratórios de química para os cursos

técnicos em Açúcar e Álcool, Meio Ambiente etécnicos em Açúcar e Álcool, Meio Ambiente e
Etim Química têm a finalidade de fornecer apoioEtim Química têm a finalidade de fornecer apoio
às atividades práticas, além de garantir condiçõesàs atividades práticas, além de garantir condições
para pesquisa e extensão. O objetivo do projeto épara pesquisa e extensão. O objetivo do projeto é
buscar parcerias com as empresas da cidade parabuscar parcerias com as empresas da cidade para
fazer melhorias na estrutura do laboratório defazer melhorias na estrutura do laboratório de
química e microbiologia com a aquisição dequímica e microbiologia com a aquisição de
materiais para aulas práticas e regulamentaçãomateriais para aulas práticas e regulamentação
dos laboratórios perante autoridadesdos laboratórios perante autoridades
competentes.competentes.

JustificativaJustificativa Gerar ensino prático de qualidade do uso deGerar ensino prático de qualidade do uso de
vidrarias e equipamentos e do preparo devidrarias e equipamentos e do preparo de
soluções; Promover caracterização de materiaissoluções; Promover caracterização de materiais
nos diversos estados: sólido, líquido e gás, pornos diversos estados: sólido, líquido e gás, por
meio de técnicas analíticas; Fomentar o estudo demeio de técnicas analíticas; Fomentar o estudo de
isolamento e cultivo de microrganismos. Melhoriaisolamento e cultivo de microrganismos. Melhoria
na qualidade das aulas práticas previstas no Planona qualidade das aulas práticas previstas no Plano
de Curso.de Curso.

MetaMeta Manutenção de laboratórios dos cursosManutenção de laboratórios dos cursos
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Técnicos entre 2020 à 2023Técnicos entre 2020 à 2023
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Os laboratórios de química/açúcar eOs laboratórios de química/açúcar e

álcool/ciências, informática e segurança doálcool/ciências, informática e segurança do
trabalho; estão com urgência em sua manutençãotrabalho; estão com urgência em sua manutenção
e atualização de equipamentos. É necessário fazere atualização de equipamentos. É necessário fazer
o levantamento dos itens para a manutenção eo levantamento dos itens para a manutenção e
melhoria dos laboratórios.melhoria dos laboratórios.

JustificativaJustificativa Devido o desgaste do tempo e da utilização doDevido o desgaste do tempo e da utilização do
cotidiano escolar os laboratórios da Escolacotidiano escolar os laboratórios da Escola
precisam de uma manutenção e atualização deprecisam de uma manutenção e atualização de
equipamentos. Melhorar a qualidade das aulasequipamentos. Melhorar a qualidade das aulas
nos laboratórios, bem como o aproveitamento dasnos laboratórios, bem como o aproveitamento das
atividades práticas. Manter a melhoria contínuaatividades práticas. Manter a melhoria contínua
dos equipamentos e insumos dos laboratórios,dos equipamentos e insumos dos laboratórios,
conscientizando os alunos do zelo e cuidado comconscientizando os alunos do zelo e cuidado com
os equipamentos..os equipamentos..

MetaMeta Atualizar manual de instruções para uso dosAtualizar manual de instruções para uso dos
Laboratórios de Informática entre 2020 àLaboratórios de Informática entre 2020 à
20222022

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O desenvolvimento das atividades práticas éO desenvolvimento das atividades práticas é

fundamental para o aprendizado do aluno, emfundamental para o aprendizado do aluno, em
qualquer fase de sua formação acadêmica. Essasqualquer fase de sua formação acadêmica. Essas
aulas práticas consolidam o aprendizado doaulas práticas consolidam o aprendizado do
referencial teórico apresentado em sala de aula.referencial teórico apresentado em sala de aula.
No entanto, o uso do laboratório requer atenção eNo entanto, o uso do laboratório requer atenção e
cuidados especiais, por ser um local complexo ecuidados especiais, por ser um local complexo e
com muitos riscos. São locais de trabalho quecom muitos riscos. São locais de trabalho que
necessitam que certas precauções sejamnecessitam que certas precauções sejam
tomadas. Acidentes em laboratórios ocorremtomadas. Acidentes em laboratórios ocorrem
frequentemente devido a falta de atenção. Todosfrequentemente devido a falta de atenção. Todos
que trabalham ou utilizam um laboratório, devemque trabalham ou utilizam um laboratório, devem
ter responsabilidades. O projeto de bom uso deter responsabilidades. O projeto de bom uso de
laboratório através do auxiliar docente e dalaboratório através do auxiliar docente e da
coordenação de Informação e comunicação. Quecoordenação de Informação e comunicação. Que
instruirá os alunos e professores sobre a melhorinstruirá os alunos e professores sobre a melhor
forma de utilização dos equipamentos, diminuindoforma de utilização dos equipamentos, diminuindo
o número de avarias e sujeira nos laboratórios. Oo número de avarias e sujeira nos laboratórios. O
objetivo do projeto é atualizar os manuais paraobjetivo do projeto é atualizar os manuais para
cada laboratório da unidade e disponibilizar a suacada laboratório da unidade e disponibilizar a sua
versão online no site da escola. Organização eversão online no site da escola. Organização e
manutenção dos laboratórios de informática,manutenção dos laboratórios de informática,
acontece pelo bom desempenho e aumento deacontece pelo bom desempenho e aumento de
cursos que têm em sua grade curricular aulascursos que têm em sua grade curricular aulas
práticas obrigatórias em Informática. Assim, opráticas obrigatórias em Informática. Assim, o
preparo, desenvolvimento e organização daspreparo, desenvolvimento e organização das
aulas práticas nos quatros laboratórios deaulas práticas nos quatros laboratórios de
Informática também necessita de umaInformática também necessita de uma
acompanhamento bem efetivo da parte do eixoacompanhamento bem efetivo da parte do eixo
de Comunicação e Informação (tecnologias), quede Comunicação e Informação (tecnologias), que
atualmente ficam da coordenação pedagógica,atualmente ficam da coordenação pedagógica,
coordenador do eixo e do auxiliar docentecoordenador do eixo e do auxiliar docente

                            57 / 98                            57 / 98



 

responsável pela entre outras funções tambémresponsável pela entre outras funções também
pela manutenção e o controle de todos ospela manutenção e o controle de todos os
equipamentos específicos do laboratório.equipamentos específicos do laboratório.

JustificativaJustificativa As aulas práticas no laboratórios são de extremaAs aulas práticas no laboratórios são de extrema
importância, porém, todos os alunos devem serimportância, porém, todos os alunos devem ser
instruídos a utilizarem os computadores de formainstruídos a utilizarem os computadores de forma
adequada para dar um vida útil maior aosadequada para dar um vida útil maior aos
equipamentos, evitando assim, a falta deequipamentos, evitando assim, a falta de
equipamentos para usos dos alunos. Desta forma,equipamentos para usos dos alunos. Desta forma,
a assegurar o funcionamento de todosa assegurar o funcionamento de todos
equipamentos, principalmente os computadoresequipamentos, principalmente os computadores
para o aprendizado dos alunos, como: Controlepara o aprendizado dos alunos, como: Controle
dos patrimônios; Manutenção dos cabeamentosdos patrimônios; Manutenção dos cabeamentos
de rede; Manutenção dos computadores,de rede; Manutenção dos computadores,
impressoras e projetores; Manutenção eimpressoras e projetores; Manutenção e
Conservação do Patrimônio Escolar REGRAS DEConservação do Patrimônio Escolar REGRAS DE
UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO É dever do usuárioUTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO É dever do usuário
a conservação e integridade dos equipamentos ea conservação e integridade dos equipamentos e
acessórios do computador que estiver utilizando;acessórios do computador que estiver utilizando;
É vedado ao aluno o uso simultâneo de mais deÉ vedado ao aluno o uso simultâneo de mais de
um computador; Não é permitido o uso de jogosum computador; Não é permitido o uso de jogos
nos computadores dos laboratórios, salvo paranos computadores dos laboratórios, salvo para
fins educacionais, partindo a instalação ou uso porfins educacionais, partindo a instalação ou uso por
parte de um professor, durante sua aula; Não éparte de um professor, durante sua aula; Não é
permitido o uso de sistemas de mensagens, redespermitido o uso de sistemas de mensagens, redes
sociais e outros recursos de internet durante associais e outros recursos de internet durante as
aulas, exceto aqueles autorizados pelo professor;aulas, exceto aqueles autorizados pelo professor;
Não é permitido o uso dos equipamentos paraNão é permitido o uso dos equipamentos para
assistir filmes, séries ou vídeos de qualquerassistir filmes, séries ou vídeos de qualquer
natureza que não sejam objeto de estudo dasnatureza que não sejam objeto de estudo das
disciplinas cursadas; Não é permitida a instalaçãodisciplinas cursadas; Não é permitida a instalação
ou uso de programas não autorizados pelaou uso de programas não autorizados pela
Coordenação de Cursos Técnicos em Informática;Coordenação de Cursos Técnicos em Informática;
Não é permitido ao usuário apagar ou modificar aNão é permitido ao usuário apagar ou modificar a
configuração dos equipamentos ou dos sistemasconfiguração dos equipamentos ou dos sistemas
operacionais instalados; Não é permitido aooperacionais instalados; Não é permitido ao
usuário remover ou substituir os acessórios dosusuário remover ou substituir os acessórios dos
computadores (ex: mouse; teclado, cabos, etc).computadores (ex: mouse; teclado, cabos, etc).
Quando necessário, solicitar ao professor ouQuando necessário, solicitar ao professor ou
funcionário do setor responsável pela manutençãofuncionário do setor responsável pela manutenção
dos laboratórios; Não é permitido o consumo dedos laboratórios; Não é permitido o consumo de
alimentos ou líquidos no interior dos laboratórios.alimentos ou líquidos no interior dos laboratórios.

MetaMeta Instalar mais 4 Ar-condicionados nas 4 salasInstalar mais 4 Ar-condicionados nas 4 salas
de aulas ativas ( para todos alunos da etec)de aulas ativas ( para todos alunos da etec)
até 2020, 1 em 2019, 2 em 2020 e 1 em 2023até 2020, 1 em 2019, 2 em 2020 e 1 em 2023
finalizar a instalação em todas as salas.finalizar a instalação em todas as salas.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos BotelhoA Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho

do Amaral” possui 7 (sete) salas de aulas ativas,do Amaral” possui 7 (sete) salas de aulas ativas,
em 2018, três ar-condicionado foram instalados.em 2018, três ar-condicionado foram instalados.
No ano de 2019 pretende-se instalar mais 1, emNo ano de 2019 pretende-se instalar mais 1, em
2020 mais 2 e em 2023 finalizar a instalação em2020 mais 2 e em 2023 finalizar a instalação em
todas as salas.todas as salas.
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JustificativaJustificativa A cidade de Guariba é muito quente, e em váriasA cidade de Guariba é muito quente, e em várias
salas, o sol da tarde pega em cheio as salas,salas, o sol da tarde pega em cheio as salas,
tornando o ambiente inapropriado para setornando o ambiente inapropriado para se
ministrar uma aula para 40 alunos, pois tal calorministrar uma aula para 40 alunos, pois tal calor
desperta neles muita fadiga, cansaço e falta dedesperta neles muita fadiga, cansaço e falta de
interesse. Dessa forma, o ar-condicionado seinteresse. Dessa forma, o ar-condicionado se
torna algo mais do que necessário para as aulastorna algo mais do que necessário para as aulas
nos dias de hoje.nos dias de hoje.

MetaMeta Implantar os laboratórios de Hardware e deImplantar os laboratórios de Hardware e de
gestão nos próximos 2 anos entre 2020 àgestão nos próximos 2 anos entre 2020 à
2023 2023 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição A Unidade de Ensino está empenhada emA Unidade de Ensino está empenhada em

implantar os laboratórios de hardware e gestãoimplantar os laboratórios de hardware e gestão
nos próximos dois anos. Dessa forma, pretende-senos próximos dois anos. Dessa forma, pretende-se
adquirir os equipamentos (como peças deadquirir os equipamentos (como peças de
computadores usadas para o laboratório decomputadores usadas para o laboratório de
hardware e computadores novos /semi-novos comhardware e computadores novos /semi-novos com
softwares da área de gestão) através da APM e desoftwares da área de gestão) através da APM e de
doações de empresas e comunidade. Parte destesdoações de empresas e comunidade. Parte destes
materiais já foram adquiridos e arrecadados pormateriais já foram adquiridos e arrecadados por
meio de doações, porém ainda falta o espaçomeio de doações, porém ainda falta o espaço
físico para a implantação completa.físico para a implantação completa.

JustificativaJustificativa É de suma importância que os alunos tenham umÉ de suma importância que os alunos tenham um
local adequado para desenvolverem atividadeslocal adequado para desenvolverem atividades
práticas, seja na montagem de hardware (peças epráticas, seja na montagem de hardware (peças e
componentes de computadores) ou softwares decomponentes de computadores) ou softwares de
gestão para simular conhecimentos do dia a diagestão para simular conhecimentos do dia a dia
do mercado, seja no controle de estoque,do mercado, seja no controle de estoque,
planilhas de folha de pagamento, ou custos deplanilhas de folha de pagamento, ou custos de
produção.produção.

MetaMeta Realizar em 2021 duas capacitações para osRealizar em 2021 duas capacitações para os
docentes relação de ensino aprendizagemdocentes relação de ensino aprendizagem
em aulas remotas em aulas remotas 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Descrição: Melhorar continuamente através deDescrição: Melhorar continuamente através de

capacitações internas o processo decapacitações internas o processo de
aprendizagem o (alinhamento de PTD versusaprendizagem o (alinhamento de PTD versus
POADs), estratégias de ensino, metodologias dePOADs), estratégias de ensino, metodologias de
avaliação e aplicação de recuperação contínua.avaliação e aplicação de recuperação contínua.
Para esta meta contamos com a presença de 80%Para esta meta contamos com a presença de 80%
dos professores da unidade de um total de 44dos professores da unidade de um total de 44
professores.professores.

JustificativaJustificativa Realizar, em 2021, 02 capacitações o processo deRealizar, em 2021, 02 capacitações o processo de
aprendizagem o (alinhamento de PTD versusaprendizagem o (alinhamento de PTD versus
POADs), assim, os docentes poderão melhor seuPOADs), assim, os docentes poderão melhor seu
desempenho em sala de aula no Teams.desempenho em sala de aula no Teams.

MetaMeta  Fixar os Datashow da Unidade Escolar em Fixar os Datashow da Unidade Escolar em
07 salas de aula até 2022. 07 salas de aula até 2022. 
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ResultadoResultado
DescriçãoDescrição A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos BotelhoA Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho

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

JustificativaJustificativa Adequar as salas com equipamentos multimídia éAdequar as salas com equipamentos multimídia é
proporcionar ao professor um ambiente paraproporcionar ao professor um ambiente para
ministrar suas aulas com maior qualidade e maisministrar suas aulas com maior qualidade e mais
recursos, o que torna aulas mais dinâmicas erecursos, o que torna aulas mais dinâmicas e
atrativas aos alunos. além do docente não perderatrativas aos alunos. além do docente não perder
tempo montando os equipamentos.tempo montando os equipamentos.

MetaMeta Realizar 3 novas parcerias com empresas daRealizar 3 novas parcerias com empresas da
região para os cursos técnicos da UE por anoregião para os cursos técnicos da UE por ano
até 2021até 2021

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Descrição Buscar novas parcerias de acordo comDescrição Buscar novas parcerias de acordo com

as atribuições do ATA II. Realizar ao menos 3as atribuições do ATA II. Realizar ao menos 3
parcerias por ano até o ano de 2020, comparcerias por ano até o ano de 2020, com
empresas do município para ampliar asempresas do município para ampliar as
oportunidade de estágio.oportunidade de estágio.

JustificativaJustificativa Tais parcerias se justificam por proporcionar aosTais parcerias se justificam por proporcionar aos
nossos alunos possibilidades de estágio, além denossos alunos possibilidades de estágio, além de
aproximar os nossos alunos aos empresários daaproximar os nossos alunos aos empresários da
cidade e região.cidade e região.

MetaMeta Telas Proteção para pássaros na quadraTelas Proteção para pássaros na quadra
poliesportivapoliesportiva

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Os pombos são aves voadoras denominadas pelaOs pombos são aves voadoras denominadas pela

maior parte dos indivíduos como pragas urbanasmaior parte dos indivíduos como pragas urbanas
e, por isso, recomenda-se a rede de proteçãoe, por isso, recomenda-se a rede de proteção
contra pombos. Por serem voadores, os pomboscontra pombos. Por serem voadores, os pombos
possuem uma maior facilidade em penetrar ospossuem uma maior facilidade em penetrar os
vãos da estrutura metálica da quadra, sua vezesvãos da estrutura metálica da quadra, sua vezes
sujam o ambiente e disseminam doenças. Assim,sujam o ambiente e disseminam doenças. Assim,
a rede de proteção contra pombos é importantea rede de proteção contra pombos é importante
para evitar isso. O objetivo do projeto é angariarpara evitar isso. O objetivo do projeto é angariar
fundos em parceria com a APM para executar afundos em parceria com a APM para executar a
instalação desse equipamento, evitando que asinstalação desse equipamento, evitando que as
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aves tenham acesso a ambientes onde os seresaves tenham acesso a ambientes onde os seres
humanos circulam.humanos circulam.

JustificativaJustificativa Telas Proteção para pássaros na quadraTelas Proteção para pássaros na quadra
poliesportiva, para que não tenha sujeiras epoliesportiva, para que não tenha sujeiras e
proliferação de doenças no chão da quadra eproliferação de doenças no chão da quadra e
demais equipamentos; As redes de proteção sãodemais equipamentos; As redes de proteção são
colocadas de forma a bloquear o acesso doscolocadas de forma a bloquear o acesso dos
pombos sem que os mesmos consigampombos sem que os mesmos consigam
aterrissar/parar no espaço; A instalação da redeaterrissar/parar no espaço; A instalação da rede
proteção ante pombos vai garantir a segurançaproteção ante pombos vai garantir a segurança
das pessoas que usufruem do local.das pessoas que usufruem do local.

MetaMeta Evasão Escolar - Ensino HíbridoEvasão Escolar - Ensino Híbrido
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição As modalidades de aprendizagem presencial e aAs modalidades de aprendizagem presencial e a

distância adotadas no período de pandemia, sãodistância adotadas no período de pandemia, são
conectadas para fornecer uma experiência deconectadas para fornecer uma experiência de
aprendizagem integrada, o que pode incluir o usoaprendizagem integrada, o que pode incluir o uso
de dados da aprendizagem on-line para informar ede dados da aprendizagem on-line para informar e
orientar a aprendizagem off-line. Além disso, oorientar a aprendizagem off-line. Além disso, o
ensino híbrido pode ser estruturado via atividadesensino híbrido pode ser estruturado via atividades
síncronas, nas quais o professor e os estudantessíncronas, nas quais o professor e os estudantes
trabalham juntos em um horário predefinido detrabalham juntos em um horário predefinido de
maneira on-line ou presencial, ou assíncronas,maneira on-line ou presencial, ou assíncronas,
quando o aluno pode estudar em seu próprioquando o aluno pode estudar em seu próprio
tempo e velocidade, sem necessidade de estartempo e velocidade, sem necessidade de estar
com a turma ou o educador. O ensino híbridocom a turma ou o educador. O ensino híbrido
busca unir os aspectos positivos das duasbusca unir os aspectos positivos das duas
metodologias, a fim de oferecer melhoresmetodologias, a fim de oferecer melhores
condições de aprendizagem para os alunos.condições de aprendizagem para os alunos.
Porém as temos diversas condições que não sãoPorém as temos diversas condições que não são
favoráveis para essa modalidade, tais como: faltafavoráveis para essa modalidade, tais como: falta
de acesso a internet, infraestrutura adequada,de acesso a internet, infraestrutura adequada,
condições financeiras, entre outros. Com isso noscondições financeiras, entre outros. Com isso nos
cursos híbridos em parceria com a SEE acursos híbridos em parceria com a SEE a
participação dos alunos é algo preocupante para aparticipação dos alunos é algo preocupante para a
instituição. Como forma de sanar a evasão dessainstituição. Como forma de sanar a evasão dessa
modalidades a coordenação de curso em parceriamodalidades a coordenação de curso em parceria
com equipe gestora e docentes visa criarcom equipe gestora e docentes visa criar
mecanismos para alavancar a participação dosmecanismos para alavancar a participação dos
alunos. Para combater a evasão seráalunos. Para combater a evasão será
desenvolvido as seguintes atividades: - Buscadesenvolvido as seguintes atividades: - Busca
ativa presencial e virtual; - Avaliaçãoativa presencial e virtual; - Avaliação
Multidisciplinar; - Apoio pedagógico personalizado;Multidisciplinar; - Apoio pedagógico personalizado;
- Reuniões com pais e responsáveis; - Envio de- Reuniões com pais e responsáveis; - Envio de
material por WhatsApp, e impresso - Projetomaterial por WhatsApp, e impresso - Projeto
psicólogo na escola (rodas de conversas parapsicólogo na escola (rodas de conversas para
orientações com profissionais) - Atendimentoorientações com profissionais) - Atendimento
virtual do Orientador Educacional.virtual do Orientador Educacional.

JustificativaJustificativa A importância das Tecnologias de Informação eA importância das Tecnologias de Informação e
Comunicação para a democratização do ensino eComunicação para a democratização do ensino e
do aprendizado devem continuar sendo umdo aprendizado devem continuar sendo um
diferencial. Para combater a evasão serádiferencial. Para combater a evasão será
necessário, todo o trabalho mencionado acima.necessário, todo o trabalho mencionado acima.
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MetaMeta Projeto Ação Social e SustentabilidadeProjeto Ação Social e Sustentabilidade
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O projeto será um bazar solidario, onde serãoO projeto será um bazar solidario, onde serão

arrecadadas peças de roupas, em otimo estado, earrecadadas peças de roupas, em otimo estado, e
revendido a preços baixos para sustentabilidaderevendido a preços baixos para sustentabilidade
da Unidade escolar.da Unidade escolar.

JustificativaJustificativa O objetivo do projeto é promover ações deO objetivo do projeto é promover ações de
qualificação profissional, com a promoção integralqualificação profissional, com a promoção integral
e formação humana e atividades sociais, ,e formação humana e atividades sociais, ,
voltadas para a comunidade escolar , comvoltadas para a comunidade escolar , com
inclusão social e de protagonismo da população,inclusão social e de protagonismo da população,
contribuindo para um processo socioeducativocontribuindo para um processo socioeducativo
transformador do indivíduo e de toda a sociedade,transformador do indivíduo e de toda a sociedade,
assim como promovendo o sdesenvolvimentoassim como promovendo o sdesenvolvimento
sustentável da unidade escolar.sustentável da unidade escolar.

MetaMeta Parceria EmpresasParceria Empresas
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Para as instituições de ensino, esse tipo dePara as instituições de ensino, esse tipo de

parceria também se mostra bastanteparceria também se mostra bastante
interessante, uma vez que ela obtém uma ponteinteressante, uma vez que ela obtém uma ponte
direta para uma empresa, dando aos seus alunosdireta para uma empresa, dando aos seus alunos
a chance de estarem mais próximos do primeiroa chance de estarem mais próximos do primeiro
emprego. Além disso, a parceria permite queemprego. Além disso, a parceria permite que
estudantes trabalhem em projetos para asestudantes trabalhem em projetos para as
empresas, ainda como alunos. Assim, é possívelempresas, ainda como alunos. Assim, é possível
ter um contato inicial com a atuação profissionalter um contato inicial com a atuação profissional
que visam para seu futuro. O objetivo da parceriaque visam para seu futuro. O objetivo da parceria
é oferecer os cursos técnicos da escola comoé oferecer os cursos técnicos da escola como
qualificação aos funcionários e objeto dequalificação aos funcionários e objeto de
melhorias na qualidade da empresa, em retornomelhorias na qualidade da empresa, em retorno
buscar ooprtunidades de estágio e programas debuscar ooprtunidades de estágio e programas de
empregos para os alunos da unidade escolar.empregos para os alunos da unidade escolar.

JustificativaJustificativa Os frutos que essas parcerias geram sãoOs frutos que essas parcerias geram são
incrivelmente benéficos a todos os envolvidos.incrivelmente benéficos a todos os envolvidos.
Eles podem ser observados de ambos os lados eEles podem ser observados de ambos os lados e
de diversas maneiras diferentes. É fundamentalde diversas maneiras diferentes. É fundamental
observar as principais vantagens e como elasobservar as principais vantagens e como elas
atendem instituições, alunos e profissionais. Aatendem instituições, alunos e profissionais. A
parceria pode ajudar em um problema da escolaparceria pode ajudar em um problema da escola
(como problemas de evasão) ou ajudar a construir(como problemas de evasão) ou ajudar a construir
um sonho da comunidade escolar (oportunidadesum sonho da comunidade escolar (oportunidades
de estágio ou emprego). O planejamento éde estágio ou emprego). O planejamento é
fundamental – ainda mais considerando que elefundamental – ainda mais considerando que ele
será apresentado para um agente externo daserá apresentado para um agente externo da
escola.escola.

IndicadoresIndicadores

                            62 / 98                            62 / 98



 

DenominaçãoDenominação ENEM 2019ENEM 2019

AnáliseAnálise
No ano de 2019 a Etec Bento Carlos Botelho do Amaral seNo ano de 2019 a Etec Bento Carlos Botelho do Amaral se
configura em primeiro lugar entre as demais escolas estaduais doconfigura em primeiro lugar entre as demais escolas estaduais do
município de Guariba, Desempenho de nossa unidade nomunicípio de Guariba, Desempenho de nossa unidade no
indicador externo ENEM 2019 foi a média 535,02. Para aindicador externo ENEM 2019 foi a média 535,02. Para a
composição da Média foi avaliado as seguintes áreas de Ciênciascomposição da Média foi avaliado as seguintes áreas de Ciências
Humanas com média 591,91; Ciências da Natureza com 494,84;Humanas com média 591,91; Ciências da Natureza com 494,84;
Linguagens e Códigos com 534,43; Matemática e suasLinguagens e Códigos com 534,43; Matemática e suas
Tecnologias com 547,05 e a média das notas de Redação comTecnologias com 547,05 e a média das notas de Redação com
535, 02, tornando-nos a primeira Escola pública da município de535, 02, tornando-nos a primeira Escola pública da município de
Guariba em excelência na Aprendizagem.Guariba em excelência na Aprendizagem.

DenominaçãoDenominação Bloco - Gestão de BibliotecasBloco - Gestão de Bibliotecas

AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 88%.acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 88%.

DenominaçãoDenominação Bloco TecnológicoBloco Tecnológico
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AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 100% deacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 100% de
realização.realização.

DenominaçãoDenominação IdebIdeb

AnáliseAnálise
O IDEB resultados do Índice de Desenvolvimento da EducaçãoO IDEB resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). Os professores da Unidade desenvolvem váriosBásica (Ideb). Os professores da Unidade desenvolvem vários
projetos, onde contempla as competências e habilidades queprojetos, onde contempla as competências e habilidades que
serão utilizadas no IDEB. No ano de 2020 também foi inserido asserão utilizadas no IDEB. No ano de 2020 também foi inserido as
competências socioemocionais para desenvolvimento humano ecompetências socioemocionais para desenvolvimento humano e
interpessoal do discente. A Unidade atingiu 5.9 de desempenho.interpessoal do discente. A Unidade atingiu 5.9 de desempenho.

DenominaçãoDenominação ANÁLISE SUPERVISÃOANÁLISE SUPERVISÃO
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AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 92.6% doacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 92.6% do
índices.índices.

DenominaçãoDenominação Bloco - PedagógicoBloco - Pedagógico

AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 89% dosacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 89% dos
índices.índices.

DenominaçãoDenominação BDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE LuizBDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE Luiz
Latorraca)Latorraca)
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AnáliseAnálise
Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos matriculadosSegue cadastro de turmas e a quantidade de alunos matriculados
no Novotec Híbrido em Técnico em desenvolvimento de Sistemasno Novotec Híbrido em Técnico em desenvolvimento de Sistemas
- Jaboticabal.- Jaboticabal.

DenominaçãoDenominação Bloco - Gestão do Espaço FísicoBloco - Gestão do Espaço Físico

AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 89.8 doacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 89.8 do
índices.índices.

DenominaçãoDenominação BDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE ConstanteBDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE Constante
Ometto)Ometto)

AnáliseAnálise
Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos matriculadosSegue cadastro de turmas e a quantidade de alunos matriculados
no Novotec Híbrido Técnico em Logística na cidade de Pradópolis.no Novotec Híbrido Técnico em Logística na cidade de Pradópolis.
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DenominaçãoDenominação BDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE José Pacífico)BDCETEC 1 sem 2021 - EXT/(EE José Pacífico)

AnáliseAnálise
Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos do 1Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos do 1
semestre de 2020.semestre de 2020.

DenominaçãoDenominação Saresp Potuguês (2019)Saresp Potuguês (2019)

AnáliseAnálise
A análise da evolução dos resultados do SARESP tivemos umA análise da evolução dos resultados do SARESP tivemos um
pequeno decréscimo no componente saindo da pontuação 310pequeno decréscimo no componente saindo da pontuação 310
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em 2018 para a pontuação 300 em 2019. Tivemos um avançoem 2018 para a pontuação 300 em 2019. Tivemos um avanço
interessante nas escalas de proficiência onde todos os quesitosinteressante nas escalas de proficiência onde todos os quesitos
foram melhorados, ficando com um percentual de 9,7% dosforam melhorados, ficando com um percentual de 9,7% dos
alunos abaixo do básico; 25% dos alunos no nível básico; 63,9%alunos abaixo do básico; 25% dos alunos no nível básico; 63,9%
em nível adequado e 1,4% em nível avançado.em nível adequado e 1,4% em nível avançado.

DenominaçãoDenominação Saresp Matemática (2019)Saresp Matemática (2019)

AnáliseAnálise
A análise da evolução dos resultados do SARESP é consideradaA análise da evolução dos resultados do SARESP é considerada
positiva pela Unidade Escolar. Em comparação com as ediçõespositiva pela Unidade Escolar. Em comparação com as edições
anteriores tivemos um avanço significativo pois a média no anoanteriores tivemos um avanço significativo pois a média no ano
de 2018 para o componente Matemática foi 310 e no ano de 2019de 2018 para o componente Matemática foi 310 e no ano de 2019
tivemos um aumento de 40 pontos, ficando com a pontuação 350.tivemos um aumento de 40 pontos, ficando com a pontuação 350.
Com esses valores na escala de proficiência ficamos com 23,9%Com esses valores na escala de proficiência ficamos com 23,9%
dos alunos abaixo do básico; 57,7% no nível básico e 18,3% dosdos alunos abaixo do básico; 57,7% no nível básico e 18,3% dos
alunos no nível adequado.alunos no nível adequado.

DenominaçãoDenominação Bloco - Convênios, Parcerias, Contratos eBloco - Convênios, Parcerias, Contratos e
Gestão de PessoasGestão de Pessoas
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AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 100%.acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 100%.

DenominaçãoDenominação BDCETEC 1 sem 2021 - Etec Bento CarlosBDCETEC 1 sem 2021 - Etec Bento Carlos
Botelho do AmaralBotelho do Amaral
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AnáliseAnálise
Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos do 1Segue cadastro de turmas e a quantidade de alunos do 1
semestre de 2020. Conforme observamos no segundo semestresemestre de 2020. Conforme observamos no segundo semestre
iniciamos com turmas novas devido ao Vestibulinho o Técnico RHiniciamos com turmas novas devido ao Vestibulinho o Técnico RH
e Técnico de Segurança do Trabalho.e Técnico de Segurança do Trabalho.

DenominaçãoDenominação Bloco - DocumentaçãoBloco - Documentação
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AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 98% doacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 98% do
índices.índices.

DenominaçãoDenominação Bloco - Saúde, Segurança e Meio AmbienteBloco - Saúde, Segurança e Meio Ambiente

AnáliseAnálise
A Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório doA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral realizou o Observatório do
ano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco éano corrente em conjunto com toda a equipe, assim, este Bloco é
aprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade ficaaprovado pelas evidências anexadas do período. A Unidade fica
no aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráficono aguardo do parecer e visita dos Observadores. No gráfico
acima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 77.4% dosacima percebe-se que a Unidade atinge percentual de 77.4% dos
índices.índices.

DenominaçãoDenominação Demanda do Vestibulinho 2020/2021Demanda do Vestibulinho 2020/2021

                            71 / 98                            71 / 98



 

AnáliseAnálise
Demanda do Vestibulinho é um indicador que aponta para oDemanda do Vestibulinho é um indicador que aponta para o
interesse da comunidade nos cursos ofertados pela escola, sejainteresse da comunidade nos cursos ofertados pela escola, seja
em função da empregabilidade ou da qualidade do ensino. A Etecem função da empregabilidade ou da qualidade do ensino. A Etec
Bento Carlos Botelho do Amaral , desde a sua implantação,Bento Carlos Botelho do Amaral , desde a sua implantação,
sempre obteve uma boa demanda para as inscrições no processosempre obteve uma boa demanda para as inscrições no processo
de Vestibulinho. As habilitações oferecidas sempre estiveramde Vestibulinho. As habilitações oferecidas sempre estiveram
acima de 1,5 candidatos por vaga, critério adotado pelo Centroacima de 1,5 candidatos por vaga, critério adotado pelo Centro
Paula Souza para a oferta, manutenção e suspensão dos cursos.Paula Souza para a oferta, manutenção e suspensão dos cursos.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Sustentabilidade FinanceiraSustentabilidade Financeira
DescriçãoDescrição
A escola promove legalmente e constantemente a sua autoA escola promove legalmente e constantemente a sua auto
suficiência e sustentabilidade financeira através de eventos esuficiência e sustentabilidade financeira através de eventos e
promoções, aplicando os recursos 100% para toda a comunidadepromoções, aplicando os recursos 100% para toda a comunidade
escolar.escolar.

DenominaçãoDenominação SinergiaSinergia
DescriçãoDescrição
A escola possui capital humano com sinergia para implantarA escola possui capital humano com sinergia para implantar
mudanças radicais e inovações organizacionais.mudanças radicais e inovações organizacionais.

DenominaçãoDenominação Gestão Participativa e colaborativa com aGestão Participativa e colaborativa com a
Comunidade EscolarComunidade Escolar

DescriçãoDescrição
O diretor possui o papel de mediador com a comunidade escolar,O diretor possui o papel de mediador com a comunidade escolar,
promovendo a participação da equipe gestora, professores,promovendo a participação da equipe gestora, professores,
alunos, funcionários, conselhos e associação de pais e mestresalunos, funcionários, conselhos e associação de pais e mestres
nas tomadas de decisões.nas tomadas de decisões.

DenominaçãoDenominação Alimentação Escolar com CritériosAlimentação Escolar com Critérios
DescriçãoDescrição
São servidas cinco refeições diárias com acompanhamento deSão servidas cinco refeições diárias com acompanhamento de
nutricionistas da rede municipal.nutricionistas da rede municipal.

DenominaçãoDenominação Docentes qualificados (especialistas,Docentes qualificados (especialistas,
mestres e doutores).mestres e doutores).

DescriçãoDescrição
Grande parte do corpo docente da escola possuem licenciaturas eGrande parte do corpo docente da escola possuem licenciaturas e
pedagogia, com especializações, mestrados e/ou doutorados napedagogia, com especializações, mestrados e/ou doutorados na
área de habilitação ou em educação.área de habilitação ou em educação.

DenominaçãoDenominação Atende à principais demandasAtende à principais demandas
socioeconômicassocioeconômicas

DescriçãoDescrição
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A escola oferece cursos de qualificação e habilitação técnicasA escola oferece cursos de qualificação e habilitação técnicas
visando suprir as necessidades do mercado de trabalho regional.visando suprir as necessidades do mercado de trabalho regional.

DenominaçãoDenominação Localização privilegiadaLocalização privilegiada
DescriçãoDescrição
A escola localiza-se na região central da cidade de GuaribaA escola localiza-se na região central da cidade de Guariba

DenominaçãoDenominação Parcerias e convênios com instituições deParcerias e convênios com instituições de
ensino superiorensino superior

DescriçãoDescrição
Parcerias e convênios com Fatec de Jaboticabal e Faculdade ITESParcerias e convênios com Fatec de Jaboticabal e Faculdade ITES
de Taquaritinga para disponibilização de profissionais node Taquaritinga para disponibilização de profissionais no
atendimento de alunos, disponibilização de materiais e atividadesatendimento de alunos, disponibilização de materiais e atividades
complementares e campos de estágios.complementares e campos de estágios.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Características SociaisCaracterísticas Sociais
DescriçãoDescrição
A característica social da população de Guariba demanda esforçoA característica social da população de Guariba demanda esforço
maior com atividades de reforço e formação socioemocionais dosmaior com atividades de reforço e formação socioemocionais dos
alunos e boa estruturação da escola. Além disso, Guariba possuialunos e boa estruturação da escola. Além disso, Guariba possui
população e publico alvo em números mínimos confortáveis.população e publico alvo em números mínimos confortáveis.

DenominaçãoDenominação Estrutura do prédioEstrutura do prédio
DescriçãoDescrição
Falta de sala de aula para ampliação dos cursos e estrutura doFalta de sala de aula para ampliação dos cursos e estrutura do
prédio antigaprédio antiga

DenominaçãoDenominação Biblioteca.Biblioteca.
DescriçãoDescrição
Falta de acervo, principalmente da área técnica.Falta de acervo, principalmente da área técnica.

DenominaçãoDenominação Softwares da área de GestãoSoftwares da área de Gestão
DescriçãoDescrição
A escola tem muito pouco software na área de gestão, apenas nasA escola tem muito pouco software na área de gestão, apenas nas
áreas de criação para o curso de Administração e Recursosáreas de criação para o curso de Administração e Recursos
Humanos (Corel Draw e Photoshop)Humanos (Corel Draw e Photoshop)

DenominaçãoDenominação Ausência de filosofia cultural organizacionalAusência de filosofia cultural organizacional
DescriçãoDescrição
A cultura e a filosofia organizacional está sendo construída paraA cultura e a filosofia organizacional está sendo construída para
dirimir trabalhos e tomada de decisões através da gestãodirimir trabalhos e tomada de decisões através da gestão
participativa e Instituições Auxiliares para nortear os princípios eparticipativa e Instituições Auxiliares para nortear os princípios e
valores da escola no médio e longo prazo.valores da escola no médio e longo prazo.
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OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Catálogo de Cursos CPSCatálogo de Cursos CPS
DescriçãoDescrição
O Centro Paula Souza possui um catálogo de curso para todas asO Centro Paula Souza possui um catálogo de curso para todas as
faixas etárias e condições da sociedade. Possui cursos EaD,faixas etárias e condições da sociedade. Possui cursos EaD,
Presencial, Habilitação Técnica, Especializações, Novotec, MtecPresencial, Habilitação Técnica, Especializações, Novotec, Mtec
etc.etc.

DenominaçãoDenominação Hegemonia na regiãoHegemonia na região
DescriçãoDescrição
A Etec BCBA está localizada de forma que não possui outra EtecA Etec BCBA está localizada de forma que não possui outra Etec
em uma distância de 40 km, além de ser apoiada e estar próximaem uma distância de 40 km, além de ser apoiada e estar próxima
(15 km) da maior cidade da região (Jaboticabal).(15 km) da maior cidade da região (Jaboticabal).

DenominaçãoDenominação Atividade econômica regional sazonalAtividade econômica regional sazonal
DescriçãoDescrição
A economia da cidade de Guariba é estritamente baseada noA economia da cidade de Guariba é estritamente baseada no
agronegócio e prestação de serviços, portanto possui umagronegócio e prestação de serviços, portanto possui um
comportamento sazonal dependente de fatores externos. é umacomportamento sazonal dependente de fatores externos. é uma
oportunidade a atividade econômica de Guariba ser sazonaloportunidade a atividade econômica de Guariba ser sazonal
porque no momento de alta na demanda por aquecimento daporque no momento de alta na demanda por aquecimento da
economia, haverá demanda e busca por profissionalização.economia, haverá demanda e busca por profissionalização.

DenominaçãoDenominação Atividades complementares (visitasAtividades complementares (visitas
técnicas, eventos, estágio etc)técnicas, eventos, estágio etc)

DescriçãoDescrição
A escola possui atividades complementares para inserção noA escola possui atividades complementares para inserção no
mercado de trabalho e integração da comunidade escolar emercado de trabalho e integração da comunidade escolar e
alunos, além de desenvolver competências socioemocionais emalunos, além de desenvolver competências socioemocionais em
toda comunidade escolar.toda comunidade escolar.

DenominaçãoDenominação Formação continuada de docentesFormação continuada de docentes
(Capacitações CPS).(Capacitações CPS).

DescriçãoDescrição
As capacitações ofertadas pela CETEC e pela própria unidadeAs capacitações ofertadas pela CETEC e pela própria unidade
contribui para a atualização profissional dos docentes nas práticascontribui para a atualização profissional dos docentes nas práticas
pedagógicas.pedagógicas.

DenominaçãoDenominação Laboratórios em estruturação e expansãoLaboratórios em estruturação e expansão
DescriçãoDescrição
Todos os laboratórios na área de informática, química eTodos os laboratórios na área de informática, química e
microbiologia estão em estruturação com a compra demicrobiologia estão em estruturação com a compra de
equipamentos e materiais para sua expansão.equipamentos e materiais para sua expansão.
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AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Evasão Escolar e Cursos ModularesEvasão Escolar e Cursos Modulares
DescriçãoDescrição
Devido as características sociais e econômica do município deDevido as características sociais e econômica do município de
Guariba descrito nas fraquezas, a evasão escolar - principalmenteGuariba descrito nas fraquezas, a evasão escolar - principalmente
nos cursos modulares - fica em maior evidência e é tratado denos cursos modulares - fica em maior evidência e é tratado de
forma prioritária pela equipe direção escolar.forma prioritária pela equipe direção escolar.

DenominaçãoDenominação Sistema S e Instituto FederalSistema S e Instituto Federal
DescriçãoDescrição
Cursos ofertados municípios vizinhos em equivalência comCursos ofertados municípios vizinhos em equivalência com
unidade.unidade.

DenominaçãoDenominação Avaliação e Suspensão de Cursos - PolíticasAvaliação e Suspensão de Cursos - Políticas
CPSCPS

DescriçãoDescrição
Há entendimento de que a politica de avaliação, suspensão eHá entendimento de que a politica de avaliação, suspensão e
permanência de cursos do CPS constitui uma ameaça aopermanência de cursos do CPS constitui uma ameaça ao
desenvolvimento de trabalhos.desenvolvimento de trabalhos.

DenominaçãoDenominação Ausência de filosofia cultural organizacionalAusência de filosofia cultural organizacional
DescriçãoDescrição
Ao mesmo tempo em que se constitui uma fraqueza, a ausênciaAo mesmo tempo em que se constitui uma fraqueza, a ausência
de filosofia cultural organizacional também é uma ameaça. Elade filosofia cultural organizacional também é uma ameaça. Ela
funciona como a essência da escola e se torna uma identidade dafunciona como a essência da escola e se torna uma identidade da
organização. Necessitando de adequação dos modos de ser, agirorganização. Necessitando de adequação dos modos de ser, agir
e pensar dos colaboradores da unidade.e pensar dos colaboradores da unidade.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Programa de prevenção da Pandemia Programa de prevenção da Pandemia 
DescriçãoDescrição
Multidisciplinaridade, entre os cursos com a disciplina de GestãoMultidisciplinaridade, entre os cursos com a disciplina de Gestão
de Saúde do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, ondede Saúde do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, onde
seria desenvolvido um plano de ação com palestras e orientaçõesseria desenvolvido um plano de ação com palestras e orientações
a comunidade escolar.a comunidade escolar.

DenominaçãoDenominação Utilização de Ferramentas Tecnológicas emUtilização de Ferramentas Tecnológicas em
apoio a atividades presencias e remotas apoio a atividades presencias e remotas 

DescriçãoDescrição
Uso de tecnologias como ferramenta de apoio no ensino eUso de tecnologias como ferramenta de apoio no ensino e
aprendizagem: Melhorar o aproveitamento e apoio pedagógico,aprendizagem: Melhorar o aproveitamento e apoio pedagógico,
tornando o aluno protagonista do seu conhecimento, por meio detornando o aluno protagonista do seu conhecimento, por meio de
tecnologias de informação e comunicação para educação.tecnologias de informação e comunicação para educação.

DenominaçãoDenominação SIPAT Semana Interna de Prevenção deSIPAT Semana Interna de Prevenção de
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Acidente de Trabalho Acidente de Trabalho 
DescriçãoDescrição
Elaboração da SIPAT de acordo com a NR 5, desenvolvendoElaboração da SIPAT de acordo com a NR 5, desenvolvendo
palestras educacionais, visando a integridade física, mental epalestras educacionais, visando a integridade física, mental e
psicológica, conscientizando a comunidade escolar com relaçãopsicológica, conscientizando a comunidade escolar com relação
de prevenção de acidentes e doenças do trabalho.de prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

DenominaçãoDenominação Realização de Lives Realização de Lives 
DescriçãoDescrição
Realizar Lives dos projetos artísticos e culturais "Sarau Literário eRealizar Lives dos projetos artísticos e culturais "Sarau Literário e
Festival de Música Popular e Cultura Brasileira", envolvendoFestival de Música Popular e Cultura Brasileira", envolvendo
alunos, ex-alunos, professores, gestores e familiares da unidadealunos, ex-alunos, professores, gestores e familiares da unidade
escolar. O objetivo é envolver toda a comunidade em açõesescolar. O objetivo é envolver toda a comunidade em ações
culturais de modo online, seguindo as orientações deculturais de modo online, seguindo as orientações de
distanciamento social devido a pandemia do COVID-19. Nestedistanciamento social devido a pandemia do COVID-19. Neste
sentido, serão apresentados durante as Lives vídeos elaborados esentido, serão apresentados durante as Lives vídeos elaborados e
previamente selecionados que estejam de acordo com os temaspreviamente selecionados que estejam de acordo com os temas
propostos e que tragam a todos- alegria, diversão, solidariedade,propostos e que tragam a todos- alegria, diversão, solidariedade,
conforto e que mesmo distantes, se sintam engajados e juntos noconforto e que mesmo distantes, se sintam engajados e juntos no
mesmo propósito escolar.mesmo propósito escolar.

DenominaçãoDenominação Biblioteca Virtual/onlineBiblioteca Virtual/online
DescriçãoDescrição
Criar mecanismos para transformar os serviços prestados daCriar mecanismos para transformar os serviços prestados da
Biblioteca no modo online, para que virtualmente alunos eBiblioteca no modo online, para que virtualmente alunos e
professores possam ter acesso a materiais bibliográficos comprofessores possam ter acesso a materiais bibliográficos com
links de sites, arquivos em PDF e demais canais disponíveis vialinks de sites, arquivos em PDF e demais canais disponíveis via
internet. Ações - Criação de Blog; - Criação de página viainternet. Ações - Criação de Blog; - Criação de página via
Facebook; - Criação de equipes na plataforma Microsoft TeamsFacebook; - Criação de equipes na plataforma Microsoft Teams
(Sala de Estudos e Biblioteca Virtual).(Sala de Estudos e Biblioteca Virtual).

DenominaçãoDenominação Estruturação de Laboratórios da áreaEstruturação de Laboratórios da área
QuímicaQuímica

DescriçãoDescrição
Estruturação do laboratório de química e microbiologia com aEstruturação do laboratório de química e microbiologia com a
aquisição de materiais para aulas práticas e regulamentação dosaquisição de materiais para aulas práticas e regulamentação dos
laboratórios perante autoridades competentes.laboratórios perante autoridades competentes.

DenominaçãoDenominação Utilização de software de Gestão - melhoriasUtilização de software de Gestão - melhorias
nas metodologias de ensinonas metodologias de ensino

DescriçãoDescrição
A escola tem como prioridade a compra/locação de software nasA escola tem como prioridade a compra/locação de software nas
áreas de Recursos Humanos (folha de pagamento), e nas áreas deáreas de Recursos Humanos (folha de pagamento), e nas áreas de
gestão comercial e contábeis.gestão comercial e contábeis.

DenominaçãoDenominação Revitalização dos espaços físicos comoRevitalização dos espaços físicos como
ações de combate a evasão: reestruturaçãoações de combate a evasão: reestruturação
das salas de aula edas salas de aula e

DescriçãoDescrição
A revitalização do espaço físico seguirá os propósitos a seguir: * OA revitalização do espaço físico seguirá os propósitos a seguir: * O
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espaço físico e sua estrutura está direcionado para conforto eespaço físico e sua estrutura está direcionado para conforto e
bem estar do aluno, porém há necessidade de fixar-se datashows,bem estar do aluno, porém há necessidade de fixar-se datashows,
ar-condicionados, caixinhas de som nas salas de aula, para umaar-condicionados, caixinhas de som nas salas de aula, para uma
estrutura de aprendizagem objetiva e direcionada, em junção comestrutura de aprendizagem objetiva e direcionada, em junção com
os componentes dos plano de curso; * Implantação de sistema deos componentes dos plano de curso; * Implantação de sistema de
gás nas bancadas do laboratório de química; * EPI's (Equipamentogás nas bancadas do laboratório de química; * EPI's (Equipamento
de proteção individual), para o cursos de Técnico de Segurança dode proteção individual), para o cursos de Técnico de Segurança do
Trabalho; * Compra e composição de reagentes, banquetas eTrabalho; * Compra e composição de reagentes, banquetas e
vidrarias para laboratório de química e açúcar e álcool.vidrarias para laboratório de química e açúcar e álcool.

DenominaçãoDenominação Índices de perda de aluno ações:Índices de perda de aluno ações:
direcionadas e integradas ao combate àdirecionadas e integradas ao combate à
evasão de alunoevasão de aluno

DescriçãoDescrição
Para controlar o índice de perda de aluno nos cursos da Unidade aPara controlar o índice de perda de aluno nos cursos da Unidade a
prioridade de ações realizadas são: * Controle de frequênciaprioridade de ações realizadas são: * Controle de frequência
semanalmente realizada pelos Coordenadores e Orientadorsemanalmente realizada pelos Coordenadores e Orientador
Educacional; * Encaminhamento para projetos dentro da escola,Educacional; * Encaminhamento para projetos dentro da escola,
ex: psicólogos na escola, oficinas de artes, alunos monitores nasex: psicólogos na escola, oficinas de artes, alunos monitores nas
salas de aula, eventos que compõe o calendário escolar (Sarau,salas de aula, eventos que compõe o calendário escolar (Sarau,
Semana Paulo Freire, WorldCafé, Semana do empreendedor,Semana Paulo Freire, WorldCafé, Semana do empreendedor,
CIPAE, Visitas Técnicas, Visitas culturais, Palestras com alunosCIPAE, Visitas Técnicas, Visitas culturais, Palestras com alunos
egressos, Semana de recepção, projetos da biblioteca Ativa,egressos, Semana de recepção, projetos da biblioteca Ativa,
Visitas as feiras comerciais e iniciação científicas, parceria alunoVisitas as feiras comerciais e iniciação científicas, parceria aluno
entre outas ações; * Capacitação dos docentes nas reuniõesentre outas ações; * Capacitação dos docentes nas reuniões
pedagógicas; * Questionários de clima organizacional; *pedagógicas; * Questionários de clima organizacional; *
Informações do Websai para criação de melhoria nos cursos.Informações do Websai para criação de melhoria nos cursos.

DenominaçãoDenominação Acervo BibliotecaAcervo Biblioteca
DescriçãoDescrição
Serão feitas seguintes ações para a composição do acervo naSerão feitas seguintes ações para a composição do acervo na
biblioteca: *Acervo da biblioteca incorporado através de pedidosbiblioteca: *Acervo da biblioteca incorporado através de pedidos
no Ministério da Educação (MEC), e programas de livros para asno Ministério da Educação (MEC), e programas de livros para as
escolas de educação básica; *Realização de eventos destinados aescolas de educação básica; *Realização de eventos destinados a
compra de livros Técnicos; * Projeto de biblioteca digital, criaçãocompra de livros Técnicos; * Projeto de biblioteca digital, criação
de um acervo digital através de fontes retiradas da própriade um acervo digital através de fontes retiradas da própria
internet.internet.

DenominaçãoDenominação Acompanhamento dos cursos ModularesAcompanhamento dos cursos Modulares
referente à utilização de recursos didáticosreferente à utilização de recursos didáticos
diversificados nas diversificados nas 

DescriçãoDescrição
Existem diversos recursos que podem tornar a aula mais atrativaExistem diversos recursos que podem tornar a aula mais atrativa
e contribuem para que aluno tenha interesse pelo conteúdoe contribuem para que aluno tenha interesse pelo conteúdo
trabalhado, construindo conhecimentos. Por diversos motivos,trabalhado, construindo conhecimentos. Por diversos motivos,
muitos professores não fazem uso destes recursos, seja por faltamuitos professores não fazem uso destes recursos, seja por falta
de estrutura, tempo ou por não acreditarem que esse podede estrutura, tempo ou por não acreditarem que esse pode
auxiliar na aprendizagem dos alunos. O objetivo é acompanhar asauxiliar na aprendizagem dos alunos. O objetivo é acompanhar as
práticas docentes dos cursos modulares buscando as práticaspráticas docentes dos cursos modulares buscando as práticas
inovadoras e diferenciadas ao longo do curso, proporcionando aosinovadoras e diferenciadas ao longo do curso, proporcionando aos
alunos ganhos significativos no processo de ensino ealunos ganhos significativos no processo de ensino e
aprendizagem. Quando o recurso utilizado demonstra resultadosaprendizagem. Quando o recurso utilizado demonstra resultados
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positivos, o aluno torna-se mais confiante, capaz de se interessarpositivos, o aluno torna-se mais confiante, capaz de se interessar
por novas situações de aprendizagem e de construirpor novas situações de aprendizagem e de construir
conhecimentos mais complexos. Será proposto aos docentes 16conhecimentos mais complexos. Será proposto aos docentes 16
capacitações e oficinas fomentando ferramentas e material para acapacitações e oficinas fomentando ferramentas e material para a
execução dessas atividades práticas; Busca-se a troca deexecução dessas atividades práticas; Busca-se a troca de
experiência dos docentes para promover ideias sobre asexperiência dos docentes para promover ideias sobre as
atividades; Será solicitado portfólio das atividades práticas com asatividades; Será solicitado portfólio das atividades práticas com as
evidências da execução das atividades desenvolvidas.evidências da execução das atividades desenvolvidas.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

Melhorar o processo de ensino-aprendizagem promovendo uma cultura organizacional inovadora,Melhorar o processo de ensino-aprendizagem promovendo uma cultura organizacional inovadora,
para consequentemente reduzir a evasão escolar e aumentar a permanência dos alunos na Unidadepara consequentemente reduzir a evasão escolar e aumentar a permanência dos alunos na Unidade
de Ensino principalmente no ano de 2020 devido a Pandemia Covid - 19.de Ensino principalmente no ano de 2020 devido a Pandemia Covid - 19.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

1 - Melhorar o Processo Ensino-Aprendizagem-motivando a equipe pedagógica à práticas inovadoras1 - Melhorar 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 eque favoreçam o "aprender a aprender", intensificando o contato com o mercado de trabalho e
novas tecnologias proporcionando a permanente reflexão de suas práticas pedagógicas.novas tecnologias proporcionando a permanente reflexão de suas práticas pedagógicas.

2 - Estabelecer parcerias- garantindo ao aluno a proximidade da teoria com a realidade prática do2 - Estabelecer parcerias- garantindo ao aluno a proximidade da teoria com a realidade prática do
mercado de trabalho.mercado de trabalho.

3 - Controlar a evasão- com esse objetivo pretende-se reduzir e controlar a evasão dos alunos que3 - Controlar a evasão- com esse objetivo pretende-se reduzir e controlar a evasão dos alunos que
ingressam em nossos cursos.ingressam em nossos cursos.

4 - Capacitações: - oferecer capacitaçõesvisando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem4 - Capacitações: - oferecer capacitaçõesvisando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem
através de metodologias diferenciadas de ensino e de recuperação contínua.através de metodologias diferenciadas de ensino e de recuperação contínua.

5 -Divulgação dos projetos: propor melhorias na divulgação dos projetos e eventos realizados pela5 -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 candidatosUnidade 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 paraao Vestibulinho, aos empresários locais entre outros) e expor no Blog da Supervisão para
demonstração na regional.demonstração na regional.

6 - Psicólogos na Escola: Melhorar o convívio dos alunos tanto na unidade escolar quanto em seu6 - Psicólogos na Escola: Melhorar o convívio dos alunos tanto na unidade escolar quanto em seu
ambiente familiar com o projeto Psicólogos na Escola através de atendimentos presenciais por meioambiente familiar com o projeto Psicólogos na Escola através de atendimentos presenciais por meio
de Psicólogos Voluntários.de Psicólogos Voluntários.

7 - Uso de tecnologias como ferramenta de apoio no ensino e aprendizagem: Melhorar o7 - Uso de tecnologias como ferramenta de apoio no ensino e aprendizagem: Melhorar o
aproveitamento e apoio pedagogico,tornando o aluno protagonista do seu conhecimento, por meioaproveitamento e apoio pedagogico,tornando o aluno protagonista do seu conhecimento, por meio
de softwares e computação em nuvem.de softwares e computação em nuvem.

8 - Desenvolvimento de programa deprevenção de pandemias: Melhorar e esclarecer o conceito de8 - Desenvolvimento de programa deprevenção de pandemias: Melhorar e esclarecer o conceito de
higiene e saúde para possíveis prevenções da integridade física, mental e psicológica.higiene e saúde para possíveis prevenções da integridade física, mental e psicológica.
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MetaMeta
DenominaçãoDenominação Capacitações Docentes - Capacitações eCapacitações Docentes - Capacitações e

Oficinas, um olhar sobre as práticasOficinas, um olhar sobre as práticas
docentes docentes 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Com a pandemia por SARS COVID-19 demos continuidade aosCom a pandemia por SARS COVID-19 demos continuidade aos
processos educacionais de forma remota, o ensino híbrido ganhouprocessos educacionais de forma remota, o ensino híbrido ganhou
espaço em nosso país, paradigmas da educação são rompidosespaço em nosso país, paradigmas da educação são rompidos
para dar lugar à inovação. Mas, como em qualquer mudançapara dar lugar à inovação. Mas, como em qualquer mudança
cultural, a implementação de novas práticas pode gerarcultural, a implementação de novas práticas pode gerar
estranhamento e resistência. Motivada pela imagem de falta deestranhamento e resistência. Motivada pela imagem de falta de
interação e prática entre colegas e professores, tanto mestresinteração e prática entre colegas e professores, tanto mestres
quanto alunos ainda podem cultivar preconceitos com os métodosquanto alunos ainda podem cultivar preconceitos com os métodos
virtuais. O reposicionamento do papel do professor e a falta devirtuais. O reposicionamento do papel do professor e a falta de
familiaridade com os novos métodos são fatores desta resistência.familiaridade com os novos métodos são fatores desta resistência.
Ao deixar o protagonismo e se colocar não como a referência noAo deixar o protagonismo e se colocar não como a referência no
conteúdo, mas um facilitador de aprendizagem, o docente vai deconteúdo, mas um facilitador de aprendizagem, o docente vai de
encontro ao método tradicional pelo qual foi ensinado a ensinar.encontro ao método tradicional pelo qual foi ensinado a ensinar.
Entretanto, a capacitação docente se faz necessária para atuarEntretanto, a capacitação docente se faz necessária para atuar
com metodologias ativas e situações diferenciadas para ensinar ecom metodologias ativas e situações diferenciadas para ensinar e
avaliar os alunos, como em todo crescimento rápido, há sempreavaliar os alunos, como em todo crescimento rápido, há sempre
um "gap" entre o necessário e o ideal, diante desta situação aum "gap" entre o necessário e o ideal, diante desta situação a
coordenação pedagógica da unidade propõe oficinas ecoordenação pedagógica da unidade propõe oficinas e
capacitações docentes quinzenalmente, onde os professorescapacitações docentes quinzenalmente, onde os professores
podem trocar experiências e vivências do cotidiano. Nessaspodem trocar experiências e vivências do cotidiano. Nessas
oficinas são propostas ferramentas e metodologias diferenciadas,oficinas são propostas ferramentas e metodologias diferenciadas,
contribuindo com ferramentas para que o professor possacontribuindo com ferramentas para que o professor possa
aprimorar e deixar a prática docente adequada as novasaprimorar e deixar a prática docente adequada as novas
realidades. Será ofertado quinzenalmente capacitações aosrealidades. Será ofertado quinzenalmente capacitações aos
docentes sobre metodologias diferenciadas e materiais quedocentes sobre metodologias diferenciadas e materiais que
possam ajudar nas aulas e atividades práticas das disciplinas dospossam ajudar nas aulas e atividades práticas das disciplinas dos
Etim/Novotecs e Modulares Noturnos. Serão desenvolvidas aoEtim/Novotecs e Modulares Noturnos. Serão desenvolvidas ao
longo do ano letivo 16 capacitações com temas variados,longo do ano letivo 16 capacitações com temas variados,
abordando sempre o foco em metodologias de trabalho em salaabordando sempre o foco em metodologias de trabalho em sala
de aula de maneira diferenciadas, serão definidos pelo 02de aula de maneira diferenciadas, serão definidos pelo 02
encontros mensais que acontecerão às quartas-feiras às 15h. Atéencontros mensais que acontecerão às quartas-feiras às 15h. Até
o presente momento já foram executadas 04 capacitaçõeso presente momento já foram executadas 04 capacitações
restando até o final do ano letivo 08 capacitações. Nos momentosrestando até o final do ano letivo 08 capacitações. Nos momentos
finais da capacitação é aberto um espaço para a troca de saberesfinais da capacitação é aberto um espaço para a troca de saberes
entre os docentes e possíveis dúvidas, após a capacitação aentre os docentes e possíveis dúvidas, após a capacitação a
coordenação pedagógica fará uma pesquisa de satisfação paracoordenação pedagógica fará uma pesquisa de satisfação para
avaliar a relevância do conteúdo e solicitar sugestões para osavaliar a relevância do conteúdo e solicitar sugestões para os
próximos temas. Sempre com o foco na melhoria do processo depróximos temas. Sempre com o foco na melhoria do processo de
ensino aprendizagem, foco nas promoção de atividades práticasensino aprendizagem, foco nas promoção de atividades práticas
mais dinâmicas e atrativas.mais dinâmicas e atrativas.

DenominaçãoDenominação Manutenção de 40% do prédio da EscolaManutenção de 40% do prédio da Escola
durante em 5 anos a partir de 2020 a 2023durante em 5 anos a partir de 2020 a 2023

DuraçãoDuração 55
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(anos)(anos)
DescriçãoDescrição
Devido a problemas de infraestrutura predial, encontra-se comDevido a problemas de infraestrutura predial, encontra-se com
problemas nos itens abaixo: 1- Telhado, onde chove dentro dasproblemas nos itens abaixo: 1- Telhado, onde chove dentro das
salas de aula e algumas salas dos setores administrativos; 2-salas de aula e algumas salas dos setores administrativos; 2-
Pintura da Escola, manutenção e modificação da pintura; 3-Pintura da Escola, manutenção e modificação da pintura; 3-
Modificação da fachada da Escola.Modificação da fachada da Escola.

DenominaçãoDenominação Estruturação dos Laboratórios da áreaEstruturação dos Laboratórios da área
Química entre 2020 à 2023Química entre 2020 à 2023

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Os laboratórios de química para os cursos técnicos em Açúcar eOs laboratórios de química para os cursos técnicos em Açúcar e
Álcool, Meio Ambiente e Etim Química têm a finalidade deÁlcool, Meio Ambiente e Etim Química têm a finalidade de
fornecer apoio às atividades práticas, além de garantir condiçõesfornecer apoio às atividades práticas, além de garantir condições
para pesquisa e extensão. O objetivo do projeto é buscarpara pesquisa e extensão. O objetivo do projeto é buscar
parcerias com as empresas da cidade para fazer melhorias naparcerias com as empresas da cidade para fazer melhorias na
estrutura do laboratório de química e microbiologia com aestrutura do laboratório de química e microbiologia com a
aquisição de materiais para aulas práticas e regulamentação dosaquisição de materiais para aulas práticas e regulamentação dos
laboratórios perante autoridades competentes.laboratórios perante autoridades competentes.

DenominaçãoDenominação Manutenção de laboratórios dos cursosManutenção de laboratórios dos cursos
Técnicos entre 2020 à 2023Técnicos entre 2020 à 2023

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Os laboratórios de química/açúcar e álcool/ciências, informática eOs laboratórios de química/açúcar e álcool/ciências, informática e
segurança do trabalho; estão com urgência em sua manutenção esegurança do trabalho; estão com urgência em sua manutenção e
atualização de equipamentos. É necessário fazer o levantamentoatualização de equipamentos. É necessário fazer o levantamento
dos itens para a manutenção e melhoria dos laboratórios.dos itens para a manutenção e melhoria dos laboratórios.

DenominaçãoDenominação Atualizar manual de instruções para uso dosAtualizar manual de instruções para uso dos
Laboratórios de Informática entre 2020 àLaboratórios de Informática entre 2020 à
20222022

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
O desenvolvimento das atividades práticas é fundamental para oO desenvolvimento das atividades práticas é fundamental para o
aprendizado do aluno, em qualquer fase de sua formaçãoaprendizado do aluno, em qualquer fase de sua formação
acadêmica. Essas aulas práticas consolidam o aprendizado doacadêmica. Essas aulas práticas consolidam o aprendizado do
referencial teórico apresentado em sala de aula. No entanto, oreferencial teórico apresentado em sala de aula. No entanto, o
uso do laboratório requer atenção e cuidados especiais, por seruso do laboratório requer atenção e cuidados especiais, por ser
um local complexo e com muitos riscos. São locais de trabalhoum local complexo e com muitos riscos. São locais de trabalho
que necessitam que certas precauções sejam tomadas. Acidentesque necessitam que certas precauções sejam tomadas. Acidentes
em laboratórios ocorrem frequentemente devido a falta deem laboratórios ocorrem frequentemente devido a falta de
atenção. Todos que trabalham ou utilizam um laboratório, devematenção. Todos que trabalham ou utilizam um laboratório, devem
ter responsabilidades. O projeto de bom uso de laboratórioter responsabilidades. O projeto de bom uso de laboratório
através do auxiliar docente e da coordenação de Informação eatravés do auxiliar docente e da coordenação de Informação e
comunicação. Que instruirá os alunos e professores sobre acomunicação. Que instruirá os alunos e professores sobre a
melhor forma de utilização dos equipamentos, diminuindo omelhor forma de utilização dos equipamentos, diminuindo o
número de avarias e sujeira nos laboratórios. O objetivo donúmero de avarias e sujeira nos laboratórios. O objetivo do
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projeto é atualizar os manuais para cada laboratório da unidade eprojeto é atualizar os manuais para cada laboratório da unidade e
disponibilizar a sua versão online no site da escola. Organização edisponibilizar a sua versão online no site da escola. Organização e
manutenção dos laboratórios de informática, acontece pelo bommanutenção dos laboratórios de informática, acontece pelo bom
desempenho e aumento de cursos que têm em sua gradedesempenho e aumento de cursos que têm em sua grade
curricular aulas práticas obrigatórias em Informática. Assim, ocurricular aulas práticas obrigatórias em Informática. Assim, o
preparo, desenvolvimento e organização das aulas práticas nospreparo, desenvolvimento e organização das aulas práticas nos
quatros laboratórios de Informática também necessita de umaquatros laboratórios de Informática também necessita de uma
acompanhamento bem efetivo da parte do eixo de Comunicaçãoacompanhamento bem efetivo da parte do eixo de Comunicação
e Informação (tecnologias), que atualmente ficam da coordenaçãoe Informação (tecnologias), que atualmente ficam da coordenação
pedagógica, coordenador do eixo e do auxiliar docentepedagógica, coordenador do eixo e do auxiliar docente
responsável pela entre outras funções também pela manutençãoresponsável pela entre outras funções também pela manutenção
e o controle de todos os equipamentos específicos do laboratório.e o controle de todos os equipamentos específicos do laboratório.

DenominaçãoDenominação Instalar mais 4 Ar-condicionados nas 4 salasInstalar mais 4 Ar-condicionados nas 4 salas
de aulas ativas ( para todos alunos da etec)de aulas ativas ( para todos alunos da etec)
até 2020, 1 em 2019, 2 em 2020 e 1 em 2023até 2020, 1 em 2019, 2 em 2020 e 1 em 2023
finalizar a instalação em todas as salas.finalizar a instalação em todas as salas.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”A Escola Técnica Estadual “Bento Carlos Botelho do Amaral”
possui 7 (sete) salas de aulas ativas, em 2018, três ar-possui 7 (sete) salas de aulas ativas, em 2018, três ar-
condicionado foram instalados. No ano de 2019 pretende-secondicionado foram instalados. No ano de 2019 pretende-se
instalar mais 1, em 2020 mais 2 e em 2023 finalizar a instalaçãoinstalar mais 1, em 2020 mais 2 e em 2023 finalizar a instalação
em todas as salas.em todas as salas.

DenominaçãoDenominação Implantar os laboratórios de Hardware e deImplantar os laboratórios de Hardware e de
gestão nos próximos 2 anos entre 2020 àgestão nos próximos 2 anos entre 2020 à
2023 2023 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

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

DenominaçãoDenominação Realizar em 2021 duas capacitações para osRealizar em 2021 duas capacitações para os
docentes relação de ensino aprendizagemdocentes relação de ensino aprendizagem
em aulas remotas em aulas remotas 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Descrição: Melhorar continuamente através de capacitaçõesDescrição: Melhorar continuamente através de capacitações
internas o processo de aprendizagem o (alinhamento de PTDinternas o processo de aprendizagem o (alinhamento de PTD
versus POADs), estratégias de ensino, metodologias de avaliaçãoversus POADs), estratégias de ensino, metodologias de avaliação
e aplicação de recuperação contínua. Para esta meta contamose aplicação de recuperação contínua. Para esta meta contamos
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com a presença de 80% dos professores da unidade de um totalcom a presença de 80% dos professores da unidade de um total
de 44 professores.de 44 professores.

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

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

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

DenominaçãoDenominação Realizar 3 novas parcerias com empresas daRealizar 3 novas parcerias com empresas da
região para os cursos técnicos da UE por anoregião para os cursos técnicos da UE por ano
até 2021até 2021

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Descrição Buscar novas parcerias de acordo com as atribuiçõesDescrição Buscar novas parcerias de acordo com as atribuições
do ATA II. Realizar ao menos 3 parcerias por ano até o ano dedo ATA II. Realizar ao menos 3 parcerias por ano até o ano de
2020, com empresas do município para ampliar as oportunidade2020, com empresas do município para ampliar as oportunidade
de estágio.de estágio.

DenominaçãoDenominação Telas Proteção para pássaros na quadraTelas Proteção para pássaros na quadra
poliesportivapoliesportiva

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Os pombos são aves voadoras denominadas pela maior parte dosOs pombos são aves voadoras denominadas pela maior parte dos
indivíduos como pragas urbanas e, por isso, recomenda-se a redeindivíduos como pragas urbanas e, por isso, recomenda-se a rede
de proteção contra pombos. Por serem voadores, os pombosde proteção contra pombos. Por serem voadores, os pombos
possuem uma maior facilidade em penetrar os vãos da estruturapossuem uma maior facilidade em penetrar os vãos da estrutura
metálica da quadra, sua vezes sujam o ambiente e disseminammetálica da quadra, sua vezes sujam o ambiente e disseminam
doenças. Assim, a rede de proteção contra pombos é importantedoenças. Assim, a rede de proteção contra pombos é importante
para evitar isso. O objetivo do projeto é angariar fundos empara evitar isso. O objetivo do projeto é angariar fundos em
parceria com a APM para executar a instalação desseparceria com a APM para executar a instalação desse
equipamento, evitando que as aves tenham acesso a ambientesequipamento, evitando que as aves tenham acesso a ambientes
onde os seres humanos circulam.onde os seres humanos circulam.

DenominaçãoDenominação Evasão Escolar - Ensino HíbridoEvasão Escolar - Ensino Híbrido
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DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
As modalidades de aprendizagem presencial e a distânciaAs modalidades de aprendizagem presencial e a distância
adotadas no período de pandemia, são conectadas para forneceradotadas no período de pandemia, são conectadas para fornecer
uma experiência de aprendizagem integrada, o que pode incluir ouma experiência de aprendizagem integrada, o que pode incluir o
uso de dados da aprendizagem on-line para informar e orientar auso de dados da aprendizagem on-line para informar e orientar a
aprendizagem off-line. Além disso, o ensino híbrido pode seraprendizagem off-line. Além disso, o ensino híbrido pode ser
estruturado via atividades síncronas, nas quais o professor e osestruturado via atividades síncronas, nas quais o professor e os
estudantes trabalham juntos em um horário predefinido deestudantes trabalham juntos em um horário predefinido de
maneira on-line ou presencial, ou assíncronas, quando o alunomaneira on-line ou presencial, ou assíncronas, quando o aluno
pode estudar em seu próprio tempo e velocidade, sempode estudar em seu próprio tempo e velocidade, sem
necessidade de estar com a turma ou o educador. O ensinonecessidade de estar com a turma ou o educador. O ensino
híbrido busca unir os aspectos positivos das duas metodologias, ahíbrido busca unir os aspectos positivos das duas metodologias, a
fim de oferecer melhores condições de aprendizagem para osfim de oferecer melhores condições de aprendizagem para os
alunos. Porém as temos diversas condições que não sãoalunos. Porém as temos diversas condições que não são
favoráveis para essa modalidade, tais como: falta de acesso afavoráveis para essa modalidade, tais como: falta de acesso a
internet, infraestrutura adequada, condições financeiras, entreinternet, infraestrutura adequada, condições financeiras, entre
outros. Com isso nos cursos híbridos em parceria com a SEE aoutros. Com isso nos cursos híbridos em parceria com a SEE a
participação dos alunos é algo preocupante para a instituição.participação dos alunos é algo preocupante para a instituição.
Como forma de sanar a evasão dessa modalidades a coordenaçãoComo forma de sanar a evasão dessa modalidades a coordenação
de curso em parceria com equipe gestora e docentes visa criarde curso em parceria com equipe gestora e docentes visa criar
mecanismos para alavancar a participação dos alunos. Paramecanismos para alavancar a participação dos alunos. Para
combater a evasão será desenvolvido as seguintes atividades: -combater a evasão será desenvolvido as seguintes atividades: -
Busca ativa presencial e virtual; - Avaliação Multidisciplinar; -Busca ativa presencial e virtual; - Avaliação Multidisciplinar; -
Apoio pedagógico personalizado; - Reuniões com pais eApoio pedagógico personalizado; - Reuniões com pais e
responsáveis; - Envio de material por WhatsApp, e impresso -responsáveis; - Envio de material por WhatsApp, e impresso -
Projeto psicólogo na escola (rodas de conversas para orientaçõesProjeto psicólogo na escola (rodas de conversas para orientações
com profissionais) - Atendimento virtual do Orientadorcom profissionais) - Atendimento virtual do Orientador
Educacional.Educacional.

DenominaçãoDenominação Projeto Ação Social e SustentabilidadeProjeto Ação Social e Sustentabilidade
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
O projeto será um bazar solidario, onde serão arrecadadas peçasO projeto será um bazar solidario, onde serão arrecadadas peças
de roupas, em otimo estado, e revendido a preços baixos parade roupas, em otimo estado, e revendido a preços baixos para
sustentabilidade da Unidade escolar.sustentabilidade da Unidade escolar.

DenominaçãoDenominação Parceria EmpresasParceria Empresas
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Para as instituições de ensino, esse tipo de parceria também sePara as instituições de ensino, esse tipo de parceria também se
mostra bastante interessante, uma vez que ela obtém uma pontemostra bastante interessante, uma vez que ela obtém uma ponte
direta para uma empresa, dando aos seus alunos a chance dedireta para uma empresa, dando aos seus alunos a chance de
estarem mais próximos do primeiro emprego. Além disso, aestarem mais próximos do primeiro emprego. Além disso, a
parceria permite que estudantes trabalhem em projetos para asparceria permite que estudantes trabalhem em projetos para as
empresas, ainda como alunos. Assim, é possível ter um contatoempresas, ainda como alunos. Assim, é possível ter um contato
inicial com a atuação profissional que visam para seu futuro. Oinicial com a atuação profissional que visam para seu futuro. O
objetivo da parceria é oferecer os cursos técnicos da escola comoobjetivo da parceria é oferecer os cursos técnicos da escola como
qualificação aos funcionários e objeto de melhorias na qualidadequalificação aos funcionários e objeto de melhorias na qualidade
da empresa, em retorno buscar ooprtunidades de estágio eda empresa, em retorno buscar ooprtunidades de estágio e

                            83 / 98                            83 / 98



 

programas de empregos para os alunos da unidade escolar.programas de empregos para os alunos da unidade escolar.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Sarau LiterárioSarau Literário
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-05-17 00:00:002021-05-17 00:00:00
FimFim 2021-06-11 00:00:002021-06-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
A palavra Sarau é um termo utilizado na Europa desde o séculoA palavra Sarau é um termo utilizado na Europa desde o século
XIX, que em sua etimologia latina significa “tarde”, período nosXIX, que em sua etimologia latina significa “tarde”, período nos
quais famílias nobres se reuniam para assistir às apresentaçõesquais famílias nobres se reuniam para assistir às apresentações
artísticas, representadas principalmente pela música, dança eartísticas, representadas principalmente pela música, dança e
poesia. Fazendo uso desse termo, em junho de 2021, serápoesia. Fazendo uso desse termo, em junho de 2021, será
realizado o 7º Sarau Literário da Etec Bento Carlos Botelho dorealizado o 7º Sarau Literário da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral. Nesse evento cultural, acontecerá apresentaçõesAmaral. Nesse evento cultural, acontecerá apresentações
musicais, declamações de poesias, de dança, obras artísticas emusicais, declamações de poesias, de dança, obras artísticas e
apresentação teatral. Devido a pandemia do COVID-19, optamosapresentação teatral. Devido a pandemia do COVID-19, optamos
pela realização de uma Live com transmissão ao vivo pela páginapela realização de uma Live com transmissão ao vivo pela página
do Facebook da unidade escolar, e, para tal, os alunos edo Facebook da unidade escolar, e, para tal, os alunos e
professores enviaram previamente os vídeos com asprofessores enviaram previamente os vídeos com as
apresentações artísticas que foram apresentadas na Live.apresentações artísticas que foram apresentadas na Live.

DenominaçãoDenominação Biblioteca CidadãBiblioteca Cidadã
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2020-03-01 00:00:002020-03-01 00:00:00
FimFim 2020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto objetiva abrir a biblioteca para a comunidade escolar,O projeto objetiva abrir a biblioteca para a comunidade escolar,
com o intuito de oferecer o acesso a todo o material bibliográficocom o intuito de oferecer o acesso a todo o material bibliográfico
disponível, assim como os computadores com acesso à internet,disponível, assim como os computadores com acesso à internet,
sobretudo, aos mais carentes e necessitados da sociedadesobretudo, aos mais carentes e necessitados da sociedade
guaribense.guaribense.

DenominaçãoDenominação Estudos Dirigidos SARESP & ENEMEstudos Dirigidos SARESP & ENEM
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINOPATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINO

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-10 00:00:002021-12-10 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto propõe a aplicação e participação de todos os alunos doO projeto propõe a aplicação e participação de todos os alunos do
Ensino Técnico Integrado em Química em simulados mensaisEnsino Técnico Integrado em Química em simulados mensais
online, com a disponibilização de dados analíticos de desempenhoonline, com a disponibilização de dados analíticos de desempenho
e evoluções de cada aluno para os professores que lecionam nose evoluções de cada aluno para os professores que lecionam nos
componentes das salas.componentes das salas.

DenominaçãoDenominação Mostra Cientifica Etec Bento Carlos BotelhoMostra Cientifica Etec Bento Carlos Botelho
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do Amaraldo Amaral
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOSE CARLOS DOS REIS JUNIORJOSE CARLOS DOS REIS JUNIOR

InícioInício 2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00
FimFim 2021-10-27 00:00:002021-10-27 00:00:00
DescriçãoDescrição
O mercado de trabalho atual necessita de profissionais hábeis nãoO mercado de trabalho atual necessita de profissionais hábeis não
apenas em sua área de formação, mas também como cidadãoapenas em sua área de formação, mas também como cidadão
completo. Capaz de opinar sobre áreas mais amplas e comcompleto. Capaz de opinar sobre áreas mais amplas e com
competência para trabalhar em equipe, ouvir o outro e discutircompetência para trabalhar em equipe, ouvir o outro e discutir
atualidades. Por isso se torna essencial possuir uma formaçãoatualidades. Por isso se torna essencial possuir uma formação
menos limitada e com aplicações mais cotidianas, para que asmenos limitada e com aplicações mais cotidianas, para que as
experiências empíricas possam ser colocadas em prática. Osexperiências empíricas possam ser colocadas em prática. Os
conhecimentos de cada uma das áreas do conhecimento deverãoconhecimentos de cada uma das áreas do conhecimento deverão
priorizar o desenvolvimento das competências e das habilidadespriorizar o desenvolvimento das competências e das habilidades
profissionais, bem como valores e atitudes pertinentes àprofissionais, bem como valores e atitudes pertinentes à
formação ética e cidadã. OBJETIVO(S) DO PROJETO Formarformação ética e cidadã. OBJETIVO(S) DO PROJETO Formar
profissionais com perspectivas mais amplas, além de fortalecer aprofissionais com perspectivas mais amplas, além de fortalecer a
importância dos nossos cursos oferecidos na ETEC. Objetivoimportância dos nossos cursos oferecidos na ETEC. Objetivo
Específicos: • Promover ações de divulgação dos cursos comEspecíficos: • Promover ações de divulgação dos cursos com
interdisciplinaridade e projetos desenvolvidos em sala aula,interdisciplinaridade e projetos desenvolvidos em sala aula,
aumentando assim, o interesse dos alunos e da população deaumentando assim, o interesse dos alunos e da população de
Guariba e região pelos cursos ofertados • Auxiliar no ingresso dosGuariba e região pelos cursos ofertados • Auxiliar no ingresso dos
alunos no mercado de trabalho • Atrair maior demanda emalunos no mercado de trabalho • Atrair maior demanda em
nossos Vestibulinhos • Reduzir o número de evasões em nossanossos Vestibulinhos • Reduzir o número de evasões em nossa
unidade.unidade.

DenominaçãoDenominação Feira de Profissões da ETEC Bento CarlosFeira de Profissões da ETEC Bento Carlos
Botelho do AmaralBotelho do Amaral

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

NAYARA LANCA DE ANDRADENAYARA LANCA DE ANDRADE

InícioInício 2021-07-26 00:00:002021-07-26 00:00:00
FimFim 2021-07-30 00:00:002021-07-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Com a aproximação do final da vida escolar do aluno, uma sérieCom a aproximação do final da vida escolar do aluno, uma série
de incertezas e medos começam a preencher a rotina dosde incertezas e medos começam a preencher a rotina dos
discentes, dentre os que mais preocupam o adolescente, está odiscentes, dentre os que mais preocupam o adolescente, está o
futuro profissional. Sendo que a escolha da futura profissão é umafuturo profissional. Sendo que a escolha da futura profissão é uma
das marcas da passagem da vida infantil para a adulta. E com asdas marcas da passagem da vida infantil para a adulta. E com as
intensas e rápidas modificações do mundo atual, a profissões temintensas e rápidas modificações do mundo atual, a profissões tem
se tornado cada vez mais dinâmicas e diversificadas, dificultandose tornado cada vez mais dinâmicas e diversificadas, dificultando
o processo de escolha dos alunos. Assim a realização deo processo de escolha dos alunos. Assim a realização de
orientações profissionais, podem ser uma opção muitoorientações profissionais, podem ser uma opção muito
interessante no auxílio dessas escolhas pelo jovem, e a realizaçãointeressante no auxílio dessas escolhas pelo jovem, e a realização
do projeto de uma Feira de Profissões tem por objetivo apresentardo projeto de uma Feira de Profissões tem por objetivo apresentar
algumas acerca das opções disponíveis aos alunos. A realizaçãoalgumas acerca das opções disponíveis aos alunos. A realização
do projeto terá início com a escolha dos temas a serem debatidosdo projeto terá início com a escolha dos temas a serem debatidos
por parte dos discentes, serão então realizadas reuniões mensaispor parte dos discentes, serão então realizadas reuniões mensais
para o acompanhamento do andar da organização, ao final dopara o acompanhamento do andar da organização, ao final do
mês de junho então será realizada a Feira de Profissões, ela terámês de junho então será realizada a Feira de Profissões, ela terá
duração de uma semana, e contará com três momentos, noduração de uma semana, e contará com três momentos, no
primeiro serão realizadas orientações vocacionais comprimeiro serão realizadas orientações vocacionais com
profissionais de universidades da região. No segundo momento,profissionais de universidades da região. No segundo momento,
serão realizadas mesas redondas sobre as profissões escolhidasserão realizadas mesas redondas sobre as profissões escolhidas
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pelos alunos, com profissionais que de preferência sejam ex-pelos alunos, com profissionais que de preferência sejam ex-
alunos da instituição. O terceiro momento será composto poralunos da instituição. O terceiro momento será composto por
palestras sobre a vida universitária e os principais vestibulares.palestras sobre a vida universitária e os principais vestibulares.
Para avaliação será realizada por meio de questionário respondidoPara avaliação será realizada por meio de questionário respondido
pelos participantes. Espera-se que ao final do projeto os alunospelos participantes. Espera-se que ao final do projeto os alunos
tenham sanado parte de suas dúvidas em relação a escolha datenham sanado parte de suas dúvidas em relação a escolha da
futura profissão, auxiliando em suas tomadas de decisões, alémfutura profissão, auxiliando em suas tomadas de decisões, além
de respeitar as virtudes dos diferentes profissionais.de respeitar as virtudes dos diferentes profissionais.

DenominaçãoDenominação GEEaD - Mediação de Aprendizagem na EtecGEEaD - Mediação de Aprendizagem na Etec
Bento Carlos Botelho do Amarfal – CursoBento Carlos Botelho do Amarfal – Curso
Técnico em Secretariado – Módulo I,Técnico em Secretariado – Módulo I,
Modalidade Semipresencial.Modalidade Semipresencial.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANA APARECIDA FERNANDESLUCIANA APARECIDA FERNANDES

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-07-25 00:00:002021-07-25 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Professor Mediador de Aprendizagem desenvolverá atividadesO Professor Mediador de Aprendizagem desenvolverá atividades
que visam incluir uma perspectiva do saber por meio da qual oque visam incluir uma perspectiva do saber por meio da qual o
aluno interage com materiais e recursos didáticos eficazes em umaluno interage com materiais e recursos didáticos eficazes em um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AV), bem como por meio daAmbiente Virtual de Aprendizagem (AV), bem como por meio da
mediação presencial/síncrona e a distância. Deve atender àsmediação presencial/síncrona e a distância. Deve atender às
diretrizes pedagógicas e acadêmicas do Grupo de Estudo dediretrizes pedagógicas e acadêmicas do Grupo de Estudo de
Educação Distância (GEEaD), interagindo com o seu coordenador.Educação Distância (GEEaD), interagindo com o seu coordenador.
Nas turmas da modalidade semipresencial, o aluno cumpre parteNas turmas da modalidade semipresencial, o aluno cumpre parte
do conteúdo do programa em encontros presenciais/virtuais, comdo conteúdo do programa em encontros presenciais/virtuais, com
cinco horas de duração, e parte das atividades a distância (dezcinco horas de duração, e parte das atividades a distância (dez
horas semanais), por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem.horas semanais), por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Cada curso tem sua carga horária dividida em três módulos. ACada curso tem sua carga horária dividida em três módulos. A
Certificação é modular, fornecida após aprovação no exameCertificação é modular, fornecida após aprovação no exame
presencial. O presente projeto de mediação refere-se àpresencial. O presente projeto de mediação refere-se à
modalidade semipresencial, composto por 15 Horas Atividadesmodalidade semipresencial, composto por 15 Horas Atividades
Específicas, distribuídas da seguinte forma e horários, na ETECEspecíficas, distribuídas da seguinte forma e horários, na ETEC
Bento Carlos Botelho do Amaral: • Encontro presencial/virtual – 05Bento Carlos Botelho do Amaral: • Encontro presencial/virtual – 05
horas - (Sabado 8h às 13h). • Mediação a distância – 10 horas -horas - (Sabado 8h às 13h). • Mediação a distância – 10 horas -
(13h às 15h segunda, terça, quarta, quinta e sexta ).(13h às 15h segunda, terça, quarta, quinta e sexta ).

DenominaçãoDenominação Estudos DirigidosEstudos Dirigidos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINOPATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINO

InícioInício
FimFim
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral -da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral -
20202020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

WALLANCE MANOEL DA CUNHAWALLANCE MANOEL DA CUNHA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
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FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec Bento CarlosO Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral 2020 terá como principal objetivo desenvolver,Botelho do Amaral 2020 terá como principal objetivo desenvolver,
em conjunto com a coordenação pedagógicas e com osem conjunto com a coordenação pedagógicas e com os
coordenadores de cursos, estratégias para a construção dascoordenadores de cursos, estratégias para a construção das
competências socioemocionais das turmas do período noturno,competências socioemocionais das turmas do período noturno,
alinhadas às metas do Plano Plurianual de Gestão e das metas doalinhadas às metas do Plano Plurianual de Gestão e das metas do
Centro Paula Souza de 2020. Tais ações contribuirão para aCentro Paula Souza de 2020. Tais ações contribuirão para a
permanência dos alunos na unidade, além de melhorar o convíviopermanência dos alunos na unidade, além de melhorar o convívio
entre eles. Objetiva-se, também, melhorar os índices deentre eles. Objetiva-se, também, melhorar os índices de
aprovação que hoje é de 83,8% dos cursos modulares noturnos,aprovação que hoje é de 83,8% dos cursos modulares noturnos,
pretendendo-se chegar a 88,8% a taxa média de aprovação, quepretendendo-se chegar a 88,8% a taxa média de aprovação, que
divididos pelos cursos e módulos que serão oferecidos no 1°divididos pelos cursos e módulos que serão oferecidos no 1°
semestre de 2020, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico emsemestre de 2020, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico em
Açúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% paraAçúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para
82,5%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar de82,5%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar de
93,75% para 98,75%; no 1º módulo do Técnico em Administração,93,75% para 98,75%; no 1º módulo do Técnico em Administração,
aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para 82,5%; no 3ºaumentar a taxa de aprovação de 77,5% para 82,5%; no 3º
módulo do Técnico em Administração, pretende-se aumentar demódulo do Técnico em Administração, pretende-se aumentar de
80,64% para 85,64%; no 2º módulo do Técnico em Recursos80,64% para 85,64%; no 2º módulo do Técnico em Recursos
Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação de 90%Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação de 90%
para 95%. Ao decorrer dos tópicos do projeto, serão apresentadaspara 95%. Ao decorrer dos tópicos do projeto, serão apresentadas
as justificativas as quais este projeto estará alicerçado para seras justificativas as quais este projeto estará alicerçado para ser
desenvolvido, apresentando as tabelas que deram basesdesenvolvido, apresentando as tabelas que deram bases
numéricas para o desenvolvimento do projeto. Na sequência, nanuméricas para o desenvolvimento do projeto. Na sequência, na
metodologia do projeto, será demonstrado de que modo as açõesmetodologia do projeto, será demonstrado de que modo as ações
serão realizadas e organizadas juntamente com as coordenaçõesserão realizadas e organizadas juntamente com as coordenações
envolvidas. E por fim, será apresentado o cronograma dasenvolvidas. E por fim, será apresentado o cronograma das
atividades fragmentadas em forma de ações e o passo a passoatividades fragmentadas em forma de ações e o passo a passo
para se atingir o sucesso esperado.para se atingir o sucesso esperado.

DenominaçãoDenominação PROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICAPROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
DA ETEC “BENTO CARLOS BOTELHO DODA ETEC “BENTO CARLOS BOTELHO DO
AMARAL” – 2020AMARAL” – 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

GISLAINE CRISTINA DA CONCEICAOGISLAINE CRISTINA DA CONCEICAO

InícioInício 2020-02-17 00:00:002020-02-17 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Com o intuito de preparar o aluno de forma integral para que eleCom o intuito de preparar o aluno de forma integral para que ele
enfrente todos os desafios do século XXI será necessário oenfrente todos os desafios do século XXI será necessário o
desenvolvimento das competências socioemocionais no mesmo.desenvolvimento das competências socioemocionais no mesmo.
As competências socioemocionais incluem a capacidade de cadaAs competências socioemocionais incluem a capacidade de cada
um lidar com suas próprias emoções, desenvolverum lidar com suas próprias emoções, desenvolver
autoconhecimento, se relacionar com o outro, de ser capaz deautoconhecimento, se relacionar com o outro, de ser capaz de
colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas sãocolaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas são
utilizadas no dia-a-dia de forma sistemática e integram todo outilizadas no dia-a-dia de forma sistemática e integram todo o
processo de formação de uma pessoa como um ser integral: comoprocesso de formação de uma pessoa como um ser integral: como
indivíduo, como profissional e como cidadão. Ao aproximar oindivíduo, como profissional e como cidadão. Ao aproximar o
ambiente escolar do desenvolvimento de competênciasambiente escolar do desenvolvimento de competências
socioemocionais cria espaço para um aprendizado mais completosocioemocionais cria espaço para um aprendizado mais completo
e tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida dose tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida dos
discentes. O projeto tem como objetivo proporcionar aosdiscentes. O projeto tem como objetivo proporcionar aos
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professores o conhecimento de técnicas, estratégias e recursosprofessores o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos
de ensino que promovam a construção das competênciasde ensino que promovam a construção das competências
socioemocionais dos discentes dos cursos técnicos modularessocioemocionais dos discentes dos cursos técnicos modulares
noturno, visando melhorar em 5% a taxa média de aprovação denoturno, visando melhorar em 5% a taxa média de aprovação de
83,8% para 87,99%, no ano de 2020, das turmas dos cursos83,8% para 87,99%, no ano de 2020, das turmas dos cursos
técnicos modulares noturnos da Etec Bento Carlos Botelho dotécnicos modulares noturnos da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral. Desta forma, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico emAmaral. Desta forma, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico em
Açúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% paraAçúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para
81,37%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar81,37%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar
de 93,75% para 98,43%; no 1º módulo do Técnico emde 93,75% para 98,43%; no 1º módulo do Técnico em
Administração, aumentar a taxa de aprovação de 77,5% paraAdministração, aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para
81,37%; no 3º módulo do Técnico em Administração, pretende-se81,37%; no 3º módulo do Técnico em Administração, pretende-se
aumentar de 80,64% para 84,67%; no 2º módulo do Técnico emaumentar de 80,64% para 84,67%; no 2º módulo do Técnico em
Recursos Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação deRecursos Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação de
90% para 94,5%.90% para 94,5%.

DenominaçãoDenominação PROCESSOS METODOLÓGICOS PARA OPROCESSOS METODOLÓGICOS PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM-2021ENSINO E APRENDIZAGEM-2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

SINARA APARECIDA LUCAS DA SILVASINARA APARECIDA LUCAS DA SILVA

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-17 00:00:002021-12-17 00:00:00
DescriçãoDescrição
A organização do presente projeto visa inicialmente aulasA organização do presente projeto visa inicialmente aulas
trabalhadas no ensino remoto.trabalhadas no ensino remoto.

DenominaçãoDenominação “Projeto interventivo na escola: promovendo“Projeto interventivo na escola: promovendo
a cultura do bem-estar”a cultura do bem-estar”

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:00
FimFim 2021-10-30 00:00:002021-10-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
A escola é uma instituição que acolhe diferentes sujeitos eA escola é uma instituição que acolhe diferentes sujeitos e
famílias. Portanto, entre esse grupo de pessoas, há fragilidade efamílias. Portanto, entre esse grupo de pessoas, há fragilidade e
violência social e emocional. Em particular, cada escola temviolência social e emocional. Em particular, cada escola tem
requisitos específicos relacionados às suas características sociais.requisitos específicos relacionados às suas características sociais.
Com base nesse entendimento, é necessário realizar um projetoCom base nesse entendimento, é necessário realizar um projeto
interventivo para promover autoconhecimento, através dainterventivo para promover autoconhecimento, através da
associação de gostos pessoais, momentos de vida e alternativasassociação de gostos pessoais, momentos de vida e alternativas
profissionais, de modo a melhorar a autoestima e desenvolverprofissionais, de modo a melhorar a autoestima e desenvolver
competências socioemocionais para auxiliar os sujeitos na vidacompetências socioemocionais para auxiliar os sujeitos na vida
escolar, familiar e mercado de trabalho.escolar, familiar e mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Semana do Empreendedor 2020 - Webnar eSemana do Empreendedor 2020 - Webnar e
Apresentação de ProjetosApresentação de Projetos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

WALLANCE MANOEL DA CUNHAWALLANCE MANOEL DA CUNHA

InícioInício 2020-10-01 00:00:002020-10-01 00:00:00
FimFim 2020-11-30 00:00:002020-11-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Introdução/ Resumo Com metodologias diferenciadas eIntrodução/ Resumo Com metodologias diferenciadas e
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inovadoras, os cursos de gestão são enriquecidos com oinovadoras, os cursos de gestão são enriquecidos com o
desenvolvimento de diversos programas e projetos que auxiliamdesenvolvimento de diversos programas e projetos que auxiliam
na complementação do ensino de sala de aula e na preparação dona complementação do ensino de sala de aula e na preparação do
aluno para a compreender o mundo dinâmico de sua formaçãoaluno para a compreender o mundo dinâmico de sua formação
profissional. Assim, o Projeto Semana do Empreendedor tem oprofissional. Assim, o Projeto Semana do Empreendedor tem o
interesse de ampliar o pensamento empreendedor dos alunos dosinteresse de ampliar o pensamento empreendedor dos alunos dos
cursos de Administração, podendo se estender a à toda unidade (cursos de Administração, podendo se estender a à toda unidade (
para cursos modulares, ETIMs e NovoTecs), com vista a adequar àpara cursos modulares, ETIMs e NovoTecs), com vista a adequar à
realidade do mundo do empreendedorismo, abrindo o espaço derealidade do mundo do empreendedorismo, abrindo o espaço de
análise com o intuito de promover, divulgar e partilharanálise com o intuito de promover, divulgar e partilhar
experiências dos alunos e esses junto a empresários, paraexperiências dos alunos e esses junto a empresários, para
discussões, aconselhamentos e intercâmbio de ideiasdiscussões, aconselhamentos e intercâmbio de ideias
empreendedoras, dando-lhes oportunidades de interagir alunos eempreendedoras, dando-lhes oportunidades de interagir alunos e
empresários da cidade.empresários da cidade.

DenominaçãoDenominação “Utilizando a interdisciplinaridade e a“Utilizando a interdisciplinaridade e a
motivação pessoal como ferramenta na áreamotivação pessoal como ferramenta na área
de Gestão e Negócios”de Gestão e Negócios”

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-12-16 00:00:002021-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto propõe a inclusão de novas ferramentas eO presente projeto propõe a inclusão de novas ferramentas e
metodologias que envolvam alunos e professores da área demetodologias que envolvam alunos e professores da área de
Gestão e Negócios, ao qual, incluirá mecanismos que tornem oGestão e Negócios, ao qual, incluirá mecanismos que tornem o
curso mais dinâmico e motivador para o aluno, além de integrarcurso mais dinâmico e motivador para o aluno, além de integrar
professores de diferentes disciplinas para a criação de trabalhosprofessores de diferentes disciplinas para a criação de trabalhos
em conjuntos, tornando assim mais significativos para osem conjuntos, tornando assim mais significativos para os
discentes.discentes.

DenominaçãoDenominação BrechoTecBrechoTec
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANA APARECIDA FERNANDESLUCIANA APARECIDA FERNANDES

InícioInício 2021-10-23 00:00:002021-10-23 00:00:00
FimFim 2021-10-23 00:00:002021-10-23 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Curso Técnico em Secretariado a partir da disciplinaO Curso Técnico em Secretariado a partir da disciplina
"Organização de Eventos", trabalhada no 2º Módulo abordara"Organização de Eventos", trabalhada no 2º Módulo abordara
temas para a prática de como planejar e desenvolver um eventotemas para a prática de como planejar e desenvolver um evento
profissional como reuniões, inaugurações, apresentação de umprofissional como reuniões, inaugurações, apresentação de um
produto etc, sendo esta de grande importância para oproduto etc, sendo esta de grande importância para o
desenvolvimento deste profissional no mercado de trabalho. Pordesenvolvimento deste profissional no mercado de trabalho. Por
este motivo as alunas irão desenvolver um Brechó Social naeste motivo as alunas irão desenvolver um Brechó Social na
escola Bento Carlos Botelho do Amaral no dia 26 de outubro deescola Bento Carlos Botelho do Amaral no dia 26 de outubro de
2021. Este evento tera o nome de - BrechoTec - escolhido pelas2021. Este evento tera o nome de - BrechoTec - escolhido pelas
próprias alunas. Nele elas colocarão em prática as competênciapróprias alunas. Nele elas colocarão em prática as competência
Planejamento, Oganização, Construção de eventos. Através daPlanejamento, Oganização, Construção de eventos. Através da
mediação da professora elas se organizarão em grupos para cadamediação da professora elas se organizarão em grupos para cada
um deles realizar uma atividade como: organizar o espaço,um deles realizar uma atividade como: organizar o espaço,
confeccionar os ofícios, coletar os produtos para venda no brechó,confeccionar os ofícios, coletar os produtos para venda no brechó,
divulgação, entre outras.divulgação, entre outras.
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DenominaçãoDenominação Semana Paulo FreireSemana Paulo Freire
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2020-04-27 00:00:002020-04-27 00:00:00
FimFim 2020-05-15 00:00:002020-05-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Semana Paulo Freire, é dedicada para elaboração de atividadesA Semana Paulo Freire, é dedicada para elaboração de atividades
voltadas para a Educação. A partir de um tema decidido pelosvoltadas para a Educação. A partir de um tema decidido pelos
docentes e explanado aos alunos, os mesmos têm de buscardocentes e explanado aos alunos, os mesmos têm de buscar
informações sobre o tema escolhido, dentro de cada disciplina,informações sobre o tema escolhido, dentro de cada disciplina,
trabalhando assim a interdisciplinaridade, para então expor outrabalhando assim a interdisciplinaridade, para então expor ou
apresentar à unidade escolar.apresentar à unidade escolar.

DenominaçãoDenominação Acompanhamento de alunos InclusãoAcompanhamento de alunos Inclusão
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANA APARECIDA FERNANDESLUCIANA APARECIDA FERNANDES

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa o acompanhamento de uma aluno com SindromeEste projeto visa o acompanhamento de uma aluno com Sindrome
de Dow no 2º ano Técnico em Desenvolvimento de Sistema, comde Dow no 2º ano Técnico em Desenvolvimento de Sistema, com
orientação pedagógica, organização do cronograma, adaptaçãoorientação pedagógica, organização do cronograma, adaptação
de tarefas.de tarefas.

DenominaçãoDenominação Semana do Empreendedor 2021 - Webnar eSemana do Empreendedor 2021 - Webnar e
Apresentação de ProjetosApresentação de Projetos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

WALLANCE MANOEL DA CUNHAWALLANCE MANOEL DA CUNHA

InícioInício 2021-09-01 00:00:002021-09-01 00:00:00
FimFim 2021-11-09 00:00:002021-11-09 00:00:00
DescriçãoDescrição
Introdução/ Resumo Com metodologias diferenciadas eIntrodução/ Resumo Com metodologias diferenciadas e
inovadoras, os cursos de gestão são enriquecidos com oinovadoras, os cursos de gestão são enriquecidos com o
desenvolvimento de diversos programas e projetos que auxiliamdesenvolvimento de diversos programas e projetos que auxiliam
na complementação do ensino de sala de aula e na preparação dona complementação do ensino de sala de aula e na preparação do
aluno para a compreender o mundo dinâmico de sua formaçãoaluno para a compreender o mundo dinâmico de sua formação
profissional. Assim, o Projeto Semana do Empreendedor tem oprofissional. Assim, o Projeto Semana do Empreendedor tem o
interesse de ampliar o pensamento empreendedor dos alunos dosinteresse de ampliar o pensamento empreendedor dos alunos dos
cursos de Administração, podendo se estender a à toda unidade (cursos de Administração, podendo se estender a à toda unidade (
para cursos modulares, ETIMs e NovoTecs), com vista a adequar àpara cursos modulares, ETIMs e NovoTecs), com vista a adequar à
realidade do mundo do empreendedorismo, abrindo o espaço derealidade do mundo do empreendedorismo, abrindo o espaço de
análise com o intuito de promover, divulgar e partilharanálise com o intuito de promover, divulgar e partilhar
experiências dos alunos e esses junto a empresários, paraexperiências dos alunos e esses junto a empresários, para
discussões, aconselhamentos e intercâmbio de ideiasdiscussões, aconselhamentos e intercâmbio de ideias
empreendedoras, dando-lhes oportunidades de interagir alunos eempreendedoras, dando-lhes oportunidades de interagir alunos e
empresários da cidade.empresários da cidade.

DenominaçãoDenominação EtecON EtecON 
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DANIEL APARECIDO MEDEIROSDANIEL APARECIDO MEDEIROS

InícioInício 2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:00
FimFim 2021-12-10 00:00:002021-12-10 00:00:00
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DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
20202020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

WALLANCE MANOEL DA CUNHAWALLANCE MANOEL DA CUNHA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto é uma breve apresentação das ações queO presente projeto é uma breve apresentação das ações que
serão realizadas como Coordenador de Projeto de Orientação eserão realizadas como Coordenador de Projeto de Orientação e
Apoio Educacional, alinhadas às metas do Plano Plurianual deApoio Educacional, alinhadas às metas do Plano Plurianual de
Gestão e das metas do Centro Paula Souza de 2020. Ao decorrerGestão e das metas do Centro Paula Souza de 2020. Ao decorrer
dos tópicos serão apresentadas as justificativas as quais estedos tópicos serão apresentadas as justificativas as quais este
projeto estará alicerçado para ser desenvolvido. Em seguida, seráprojeto estará alicerçado para ser desenvolvido. Em seguida, será
mostrado o Objetivo do trabalho que será reduzir em 5% osmostrado o Objetivo do trabalho que será reduzir em 5% os
índices de reprovação dos cursos técnicos, Integrados eíndices de reprovação dos cursos técnicos, Integrados e
Modulares da unidade e patado no desenvolvimento deModulares da unidade e patado no desenvolvimento de
competências socioemocionais para melhorar a convivênciacompetências socioemocionais para melhorar a convivência
dentro e fora da escola dos alunos de nossa unidade.Nadentro e fora da escola dos alunos de nossa unidade.Na
sequência, será visto as metas para se atingir os objetivossequência, será visto as metas para se atingir os objetivos
esperados, e por fim, o cronogramas das atividades fragmentadoesperados, e por fim, o cronogramas das atividades fragmentado
em ações, com o passo a passo para se atingir o sucessoem ações, com o passo a passo para se atingir o sucesso
esperado.esperado.

DenominaçãoDenominação Projeto Coordenador de área: Informação eProjeto Coordenador de área: Informação e
ComunicaçãoComunicação

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOSE CARLOS DOS REIS JUNIORJOSE CARLOS DOS REIS JUNIOR

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
 Projeto Coordenação de Curso 2021 – Cursos Técnicos em: Ensino Projeto Coordenação de Curso 2021 – Cursos Técnicos em: Ensino
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado com Médio,Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado com Médio,
Ensino Médio com Habilitação Profissional em DesenvolvimentoEnsino Médio com Habilitação Profissional em Desenvolvimento
de Sistemas e Ensino Médio com Habilitação Profissional emde Sistemas e Ensino Médio com Habilitação Profissional em
Informática para Internet.Informática para Internet.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral -da Etec Bento Carlos Botelho do Amaral -
20212021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANTONIO APARECIDO ALEIXOANTONIO APARECIDO ALEIXO

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec Bento CarlosO Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec Bento Carlos
Botelho do Amaral 2021 terá como principal objetivo desenvolverBotelho do Amaral 2021 terá como principal objetivo desenvolver
o aumento do sucesso escolar da unidade em 10% a aprovaçãoo aumento do sucesso escolar da unidade em 10% a aprovação
dos alunos, em conjunto com a coordenação pedagógicas e comdos alunos, em conjunto com a coordenação pedagógicas e com
os coordenadores de cursos, com estratégias para a sanar asos coordenadores de cursos, com estratégias para a sanar as
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lacunas de aprendizagem com a aplicação de recursolacunas de aprendizagem com a aplicação de recurso
pedagógicos diferenciados para as turmas do período noturno,pedagógicos diferenciados para as turmas do período noturno,
alinhadas às metas do Plano Plurianual de Gestão e das metas doalinhadas às metas do Plano Plurianual de Gestão e das metas do
Centro Paula Souza de 2021. Tais ações contribuirão para oCentro Paula Souza de 2021. Tais ações contribuirão para o
aumento e permanência do aluno na unidade em 10%, além deaumento e permanência do aluno na unidade em 10%, além de
melhorar o convívio dos alunos, aumentar em 10% o resultadomelhorar o convívio dos alunos, aumentar em 10% o resultado
esperado da média semestral, sendo a ampliação de 88,96% paraesperado da média semestral, sendo a ampliação de 88,96% para
97,86 no 1º semestre e de 90,93% para 100,02% no 2º semestre.97,86 no 1º semestre e de 90,93% para 100,02% no 2º semestre.
O projeto almeja acrescentar a unidade escolar, com a melhorO projeto almeja acrescentar a unidade escolar, com a melhor
forma para que os alunos atinjam seus objetivos e suasforma para que os alunos atinjam seus objetivos e suas
demandas, para com isso trabalhar e solucionar as lacunas dedemandas, para com isso trabalhar e solucionar as lacunas de
aprendizagem, para que se atinja o resultado. Ao decorrer dosaprendizagem, para que se atinja o resultado. Ao decorrer dos
tópicos do projeto, serão apresentadas as justificativas as quaistópicos do projeto, serão apresentadas as justificativas as quais
este projeto estará alicerçado para ser desenvolvido,este projeto estará alicerçado para ser desenvolvido,
apresentando as tabelas que deram bases numéricas para oapresentando as tabelas que deram bases numéricas para o
desenvolvimento do projeto. Na sequência, na metodologia dodesenvolvimento do projeto. Na sequência, na metodologia do
projeto, será demonstrado de que modo as ações serão realizadasprojeto, será demonstrado de que modo as ações serão realizadas
e organizadas juntamente com as coordenações envolvidas. E pore organizadas juntamente com as coordenações envolvidas. E por
fim, serão apresentados o cronograma das atividadesfim, serão apresentados o cronograma das atividades
fragmentadas em forma de ações e o passo a passo para sefragmentadas em forma de ações e o passo a passo para se
atingir o objetivo.atingir o objetivo.

DenominaçãoDenominação Pratiki-tokeando: Práticas e atualidades emPratiki-tokeando: Práticas e atualidades em
Ciências Ciências 

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

NAYARA LANCA DE ANDRADENAYARA LANCA DE ANDRADE

InícioInício 2021-10-27 00:00:002021-10-27 00:00:00
FimFim 2021-05-28 00:00:002021-05-28 00:00:00
DescriçãoDescrição
O ensino de ciências físicas e naturais pode acontecer de formaO ensino de ciências físicas e naturais pode acontecer de forma
dinâmica, divertida e significativa mesmo de forma remota edinâmica, divertida e significativa mesmo de forma remota e
simplificada, a partir de uma metodologia que desperte osimplificada, a partir de uma metodologia que desperte o
interesse dos estudantes.interesse dos estudantes.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - ETIMProjeto de Coordenação de Curso - ETIM
Química (2021)Química (2021)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

NAYARA LANCA DE ANDRADENAYARA LANCA DE ANDRADE

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-02-01 00:00:002022-02-01 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Curso Técnico em Química visa complementar a formaçãoO Curso Técnico em Química visa complementar a formação
básica dos alunos ingressantes na ETEC. Com o mercado debásica dos alunos ingressantes na ETEC. Com o mercado de
trabalho se mostrando cada vez mais competitivo, as exigênciastrabalho se mostrando cada vez mais competitivo, as exigências
de escolarização têm se elevado muito, para qualquer posto quede escolarização têm se elevado muito, para qualquer posto que
se pretenda ocupar. Portanto, nos dias atuais, simplesmentese pretenda ocupar. Portanto, nos dias atuais, simplesmente
cursar o ensino médio não garante uma vaga de emprego aocursar o ensino médio não garante uma vaga de emprego ao
profissional. Com a qualificação cada vez mais necessária e atéprofissional. Com a qualificação cada vez mais necessária e até
mesmo obrigatória em muitas situações, a competição por postosmesmo obrigatória em muitas situações, a competição por postos
de trabalho se intensifica. Aqui se desponta o diferencial da ETEC,de trabalho se intensifica. Aqui se desponta o diferencial da ETEC,
a de não se limitar a formação do educando exclusivamente àa de não se limitar a formação do educando exclusivamente à
área profissional, contribuindo para uma formação mais geral eárea profissional, contribuindo para uma formação mais geral e
equilibrada, para que se desenvolvam competências, como asequilibrada, para que se desenvolvam competências, como as
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sociais, afetivas e outras pautadas de valores de protagonismo esociais, afetivas e outras pautadas de valores de protagonismo e
inclusão. Visto que o desenvolvimento de uma habilidade nãoinclusão. Visto que o desenvolvimento de uma habilidade não
exclui as outras (a formação geral e cidadã versus a profissional),exclui as outras (a formação geral e cidadã versus a profissional),
porém, juntas formam um indivíduo mais completo, comporém, juntas formam um indivíduo mais completo, com
concepções humanistas. Ainda, é fundamental ressaltar aconcepções humanistas. Ainda, é fundamental ressaltar a
importância da formação de um profissional apto a trabalhar comimportância da formação de um profissional apto a trabalhar com
as diversas ferramentas de tecnologia, especialmente pensandoas diversas ferramentas de tecnologia, especialmente pensando
no momento de pandemia pelo qual passamos, que ampliouno momento de pandemia pelo qual passamos, que ampliou
significativamente as conexões digitais. A partir do momento quesignificativamente as conexões digitais. A partir do momento que
o currículo busca atender as demandas de mercado em umo currículo busca atender as demandas de mercado em um
mundo sem emprego, o discurso sobre deter conhecimentosmundo sem emprego, o discurso sobre deter conhecimentos
apenas básicos é questionável. Faz-se necessário que os alunosapenas básicos é questionável. Faz-se necessário que os alunos
compreendam as dimensões das relações de mercado, que sejamcompreendam as dimensões das relações de mercado, que sejam
críticos e criativos, para que possam adequá-los as consequênciascríticos e criativos, para que possam adequá-los as consequências
de mudanças na vida social produtiva, para as dificuldades dede mudanças na vida social produtiva, para as dificuldades de
ingresso e permanência no mundo do trabalhoingresso e permanência no mundo do trabalho

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Área - CursosProjeto de Coordenação de Área - Cursos
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente eSegurança do Trabalho, Meio Ambiente e
Açúcar e Álcool - 2020Açúcar e Álcool - 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINOPATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINO

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Estruturação e manutenção dos cursos de Meio Ambiente,Estruturação e manutenção dos cursos de Meio Ambiente,
Segurança do Trabalho e Açúcar e Álcool.Segurança do Trabalho e Açúcar e Álcool.

DenominaçãoDenominação Funcionamento, segurança e conformidadeFuncionamento, segurança e conformidade
legal dos Laboratórios de Química da ETEClegal dos Laboratórios de Química da ETEC
256: Laboratório ativo256: Laboratório ativo

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIANA PELEGRINI ROVIEROJULIANA PELEGRINI ROVIERO

InícioInício 2019-02-04 02:00:002019-02-04 02:00:00
FimFim 2019-12-20 02:00:002019-12-20 02:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto deve colaborar para que os laboratórios de Química eEste projeto deve colaborar para que os laboratórios de Química e
Açúcar e Álcool funcione a partir das diretrizes contidas nasAçúcar e Álcool funcione a partir das diretrizes contidas nas
orientações técnicas do CRQ, em função da Responsabilidadeorientações técnicas do CRQ, em função da Responsabilidade
Técnica assumida, procedendo à adequação segundo as boasTécnica assumida, procedendo à adequação segundo as boas
práticas de funcionamento, sustentabilidade ambiental epráticas de funcionamento, sustentabilidade ambiental e
segurança ocupacional.segurança ocupacional.

DenominaçãoDenominação Semana de Webinar Semana de Webinar 
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-09-01 00:00:002021-09-01 00:00:00
FimFim 2021-11-15 00:00:002021-11-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
O mercado de trabalho atual necessita de profissionais hábeis nãoO mercado de trabalho atual necessita de profissionais hábeis não
apenas em sua área de formação, mas também como cidadãoapenas em sua área de formação, mas também como cidadão
completo. Capaz de opinar sobre áreas mais amplas e comcompleto. Capaz de opinar sobre áreas mais amplas e com
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competência para trabalhar em equipe, ouvir o outro e discutircompetência para trabalhar em equipe, ouvir o outro e discutir
atualidades. Por isso se torna essencial possuir uma formaçãoatualidades. Por isso se torna essencial possuir uma formação
menos limitada e com aplicações mais cotidianas, para que asmenos limitada e com aplicações mais cotidianas, para que as
experiências empíricas possam ser colocadas em prática. Com oexperiências empíricas possam ser colocadas em prática. Com o
intuito de ampliar e valorizar esses conhecimentos, o projetointuito de ampliar e valorizar esses conhecimentos, o projeto
objetivará em encontros virtuais com palestrantes das áreas deobjetivará em encontros virtuais com palestrantes das áreas de
Gestão, de modo, a priorizar o desenvolvimento dasGestão, de modo, a priorizar o desenvolvimento das
competências e das habilidades profissionais, bem como valores ecompetências e das habilidades profissionais, bem como valores e
atitudes pertinentes à formação ética e cidadã.atitudes pertinentes à formação ética e cidadã.

DenominaçãoDenominação VestibuETECVestibuETEC
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-07-26 00:00:002021-07-26 00:00:00
FimFim 2021-11-15 00:00:002021-11-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto tem como finalidade trabalhar com os alunos dasO projeto tem como finalidade trabalhar com os alunos das
terceiras séries do ensino médio as quatro áreas do conhecimentoterceiras séries do ensino médio as quatro áreas do conhecimento
exigidas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), por meio deexigidas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), por meio de
“aulas dicas” como um complemento das que são ministradas“aulas dicas” como um complemento das que são ministradas
pelos docentes da BNCC (Base Nacional Comum Curricularpelos docentes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular

DenominaçãoDenominação Banco de CurrículosBanco de Currículos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANA NAVARRO ESQUINCAADRIANA NAVARRO ESQUINCA

InícioInício 2020-08-03 00:00:002020-08-03 00:00:00
FimFim 2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00
DescriçãoDescrição
Criação de um sistema no site da Unidade para a inserção deCriação de um sistema no site da Unidade para a inserção de
currículos dos alunos, para indicação posterior as empresas dacurrículos dos alunos, para indicação posterior as empresas da
cidade.cidade.

DenominaçãoDenominação PROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICAPROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
DA ETEC “BENTO CARLOS BOTELHO DODA ETEC “BENTO CARLOS BOTELHO DO
AMARAL” – 2020AMARAL” – 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

GISLAINE CRISTINA DA CONCEICAOGISLAINE CRISTINA DA CONCEICAO

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Com o intuito de preparar o aluno de forma integral para que eleCom o intuito de preparar o aluno de forma integral para que ele
enfrente todos os desafios do século XXI será necessário oenfrente todos os desafios do século XXI será necessário o
desenvolvimento das competências socioemocionais no mesmo.desenvolvimento das competências socioemocionais no mesmo.
As competências socioemocionais incluem a capacidade de cadaAs competências socioemocionais incluem a capacidade de cada
um lidar com suas próprias emoções, desenvolverum lidar com suas próprias emoções, desenvolver
autoconhecimento, se relacionar com o outro, de ser capaz deautoconhecimento, se relacionar com o outro, de ser capaz de
colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas sãocolaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas são
utilizadas no dia-a-dia de forma sistemática e integram todo outilizadas no dia-a-dia de forma sistemática e integram todo o
processo de formação de uma pessoa como um ser integral: comoprocesso de formação de uma pessoa como um ser integral: como
indivíduo, como profissional e como cidadão. Ao aproximar oindivíduo, como profissional e como cidadão. Ao aproximar o
ambiente escolar do desenvolvimento de competênciasambiente escolar do desenvolvimento de competências
socioemocionais cria espaço para um aprendizado mais completosocioemocionais cria espaço para um aprendizado mais completo
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e tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida dose tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida dos
discentes. O projeto tem como objetivo proporcionar aosdiscentes. O projeto tem como objetivo proporcionar aos
professores o conhecimento de técnicas, estratégias e recursosprofessores o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos
de ensino que promovam a construção das competênciasde ensino que promovam a construção das competências
socioemocionais dos discentes dos cursos técnicos modularessocioemocionais dos discentes dos cursos técnicos modulares
noturno, visando melhorar em 5% a taxa média de aprovação denoturno, visando melhorar em 5% a taxa média de aprovação de
83,8% para 87,99%, no ano de 2020, das turmas dos cursos83,8% para 87,99%, no ano de 2020, das turmas dos cursos
técnicos modulares noturnos da Etec Bento Carlos Botelho dotécnicos modulares noturnos da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral. Desta forma, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico emAmaral. Desta forma, buscar-se-á no 1º módulo do Técnico em
Açúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% paraAçúcar e Álcool aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para
81,37%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar81,37%; no 3º módulo do Técnico em Açúcar e Álcool aumentar
de 93,75% para 98,43%; no 1º módulo do Técnico emde 93,75% para 98,43%; no 1º módulo do Técnico em
Administração, aumentar a taxa de aprovação de 77,5% paraAdministração, aumentar a taxa de aprovação de 77,5% para
81,37%; no 3º módulo do Técnico em Administração, pretende-se81,37%; no 3º módulo do Técnico em Administração, pretende-se
aumentar de 80,64% para 84,67%; no 2º módulo do Técnico emaumentar de 80,64% para 84,67%; no 2º módulo do Técnico em
Recursos Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação deRecursos Humanos pretende-se aumentar a taxa de aprovação de
90% para 94,5%.90% para 94,5%.

DenominaçãoDenominação Semana Paulo Freire Semana Paulo Freire 
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00
FimFim 2021-05-15 00:00:002021-05-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Semana Paulo Freire é dedicada para elaboração de atividadesA Semana Paulo Freire é dedicada para elaboração de atividades
voltadas para a Educação, e, este ano, comemoramos ovoltadas para a Educação, e, este ano, comemoramos o
centenário de Paulo Freire (1921-2021), o patrono da Educaçãocentenário de Paulo Freire (1921-2021), o patrono da Educação
Brasileira. Para homenageá-lo a equipe escolar desenvolveráBrasileira. Para homenageá-lo a equipe escolar desenvolverá
atividades interdisciplinares, na qual, devido a pandemia, serãoatividades interdisciplinares, na qual, devido a pandemia, serão
expostos pela plataforma Microsoft Teams e nas redes sociais daexpostos pela plataforma Microsoft Teams e nas redes sociais da
unidade escolar, de modo que toda a comunidade escolar possaunidade escolar, de modo que toda a comunidade escolar possa
visualizar os trabalhos dos alunos e professores.visualizar os trabalhos dos alunos e professores.

DenominaçãoDenominação A arte de falar em público A arte de falar em público 
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DANIEL APARECIDO MEDEIROSDANIEL APARECIDO MEDEIROS

InícioInício 2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:00
FimFim 2021-07-30 00:00:002021-07-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
As empresas querem contratar os melhores e mais habilidososAs empresas querem contratar os melhores e mais habilidosos
profissionais para preencherem seu quadro de colaboradores. Eprofissionais para preencherem seu quadro de colaboradores. E
uma habilidade que muito importante é a arte de falar em públicouma habilidade que muito importante é a arte de falar em público
que acaba sendo negligenciada por muitas pessoas, até mesmoque acaba sendo negligenciada por muitas pessoas, até mesmo
pelo medo de falar em público. Desse modo, as pessoas precisampelo medo de falar em público. Desse modo, as pessoas precisam
buscar cursos sobre o assunto para desenvolverem essabuscar cursos sobre o assunto para desenvolverem essa
habilidade. E o projeto visa, oferecer tal curso. Mas para ajudar nohabilidade. E o projeto visa, oferecer tal curso. Mas para ajudar no
desenvolvimento do aluno durante o curso, como exemplo, odesenvolvimento do aluno durante o curso, como exemplo, o
docente irá ensinar como devem apresentar em uma palestra, irádocente irá ensinar como devem apresentar em uma palestra, irá
utilizar dinâmicas para ajudar os alunos a se soltarem mais e parautilizar dinâmicas para ajudar os alunos a se soltarem mais e para
quebrarem a timidez, serão realizadas dinâmicas de apresentaçãoquebrarem a timidez, serão realizadas dinâmicas de apresentação
em grupo, dinâmicas para se tonarem mais proativos, assistirãoem grupo, dinâmicas para se tonarem mais proativos, assistirão
vídeos motivacionais e também irão colocar em prática tudo ovídeos motivacionais e também irão colocar em prática tudo o
que irão aprender, realizando apresentações individuais e emque irão aprender, realizando apresentações individuais e em
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grupo. No entanto, o projeto será desenvolvido sobre pesquisagrupo. No entanto, o projeto será desenvolvido sobre pesquisa
bibliográfica, com base nos materiais publicados em livros, artigosbibliográfica, com base nos materiais publicados em livros, artigos
científicos, artigos da internet e na experiência do responsávelcientíficos, artigos da internet e na experiência do responsável
pelo projeto. O projeto poderá ser desenvolvido pela plataformapelo projeto. O projeto poderá ser desenvolvido pela plataforma
do Microsoft Teams, mas seria mais interessante que fossedo Microsoft Teams, mas seria mais interessante que fosse
presencial. O Curso poderá ter duração de 20 horas e precisa serpresencial. O Curso poderá ter duração de 20 horas e precisa ser
realizado aos sábados para não atrapalhar o andamento das aulasrealizado aos sábados para não atrapalhar o andamento das aulas
da escola.da escola.

DenominaçãoDenominação Projeto Coordenação de Curso Técnico emProjeto Coordenação de Curso Técnico em
Segurança do Trabalho 2020Segurança do Trabalho 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

KAZUTOYO KANBARAKAZUTOYO KANBARA

InícioInício 2020-01-02 00:00:002020-01-02 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto de Coordenação do Curso Técnico emO presente projeto de Coordenação do Curso Técnico em
Segurança do Trabalho foi desenvolvido com objetivo em reduzirSegurança do Trabalho foi desenvolvido com objetivo em reduzir
a evasão escolar em 50% com relação ao ano anterior (2018).a evasão escolar em 50% com relação ao ano anterior (2018).
Para tanto serão desenvolvidas várias ações, ressaltando asPara tanto serão desenvolvidas várias ações, ressaltando as
reuniões com os docentes da área em grupo e individual parareuniões com os docentes da área em grupo e individual para
adequação das metodologias, interdisciplinaridade eadequação das metodologias, interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade, análise quinzenal do índice de frequênciamultidisciplinaridade, análise quinzenal do índice de frequência
dos alunos e contato com os não frequentes, reuniões parados alunos e contato com os não frequentes, reuniões para
discussão do índice de frequência e problemas correlatos,discussão do índice de frequência e problemas correlatos,
realização das atividades e projetos planejados. Com isso espera-realização das atividades e projetos planejados. Com isso espera-
se que através da execução do projeto reduzir em 50% o índicese que através da execução do projeto reduzir em 50% o índice
de menções "I" e consequentemente a evasão escolar, obterde menções "I" e consequentemente a evasão escolar, obter
maior efetividade na qualidade do ensino oferecido pelo curso emaior efetividade na qualidade do ensino oferecido pelo curso e
fazer os alunos sentirem-se parte integrante na execução dofazer os alunos sentirem-se parte integrante na execução do
projeto.projeto.

DenominaçãoDenominação Sarau LiterárioSarau Literário
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZIEDVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO TIEZI

InícioInício 2020-03-01 00:00:002020-03-01 00:00:00
FimFim 2021-05-30 00:00:002021-05-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
A palavra Sarau é um termo utilizado na Europa desde o séculoA palavra Sarau é um termo utilizado na Europa desde o século
XIX, que em sua etimologia latina significa “tarde”, período nosXIX, que em sua etimologia latina significa “tarde”, período nos
quais famílias nobres se reuniam para assistir às apresentaçõesquais famílias nobres se reuniam para assistir às apresentações
artísticas, representadas principalmente pela música, dança eartísticas, representadas principalmente pela música, dança e
poesia. Fazendo uso desse termo, em maio de 2020, serápoesia. Fazendo uso desse termo, em maio de 2020, será
realizado o 6º Sarau Literário da Etec Bento Carlos Botelho dorealizado o 6º Sarau Literário da Etec Bento Carlos Botelho do
Amaral. Nesse evento cultural, acontecerá apresentaçõesAmaral. Nesse evento cultural, acontecerá apresentações
musicais, declamações de poesias, de dança, obras artísticas emusicais, declamações de poesias, de dança, obras artísticas e
apresentação teatral. Devido a pandemia do COVID-19, optamosapresentação teatral. Devido a pandemia do COVID-19, optamos
pela realização de uma Live com transmissão ao vivo pela páginapela realização de uma Live com transmissão ao vivo pela página
do Facebook da unidade escolar, e, para tal, os alunos edo Facebook da unidade escolar, e, para tal, os alunos e
professores enviaram previamente os vídeos com asprofessores enviaram previamente os vídeos com as
apresentações artísticas que foram apresentadas na Live.apresentações artísticas que foram apresentadas na Live.
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DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Área - CursosProjeto de Coordenação de Área - Cursos
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente eSegurança do Trabalho, Meio Ambiente e
Açúcar e Álcool - 2021Açúcar e Álcool - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINOPATRICK ALLAN DOS SANTOS FAUSTINO

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Estruturação e manutenção dos cursos de Meio Ambiente,Estruturação e manutenção dos cursos de Meio Ambiente,
Segurança do Trabalho e Açúcar e Álcool.Segurança do Trabalho e Açúcar e Álcool.

DenominaçãoDenominação Química SolidáriaQuímica Solidária
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCIO ROBERTO DE CARVALHOMARCIO ROBERTO DE CARVALHO

InícioInício 2021-08-02 00:00:002021-08-02 00:00:00
FimFim 2021-10-29 00:00:002021-10-29 00:00:00
DescriçãoDescrição
A “Química Solidária” é dedicada a integração de alunos do ETIMA “Química Solidária” é dedicada a integração de alunos do ETIM
Química, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Segurança doQuímica, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Segurança do
Trabalho e Técnico em Meio Ambiente, em atividades práticasTrabalho e Técnico em Meio Ambiente, em atividades práticas
laboratoriais com um cunho solidário, no que diz respeito àlaboratoriais com um cunho solidário, no que diz respeito à
produção de álcool em gel e produtos sanitários, para assepsiaprodução de álcool em gel e produtos sanitários, para assepsia
dos ambientes escolares, doação aos alunos e comunidadedos ambientes escolares, doação aos alunos e comunidade
escolar.escolar.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica 2021Projeto de Coordenação Pedagógica 2021
Etec Bento Carlos Botelho do AmaralEtec Bento Carlos Botelho do Amaral

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TADEU APARECIDO MARTINSTADEU APARECIDO MARTINS

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto trata das metas, metodologia e cronogramaO presente projeto trata das metas, metodologia e cronograma
para desenvolvimento das atividades pedagógicas previstas parapara desenvolvimento das atividades pedagógicas previstas para
2021, atendendo o memorando n.º 044/2020 CETEC/GSE/GEPED2021, atendendo o memorando n.º 044/2020 CETEC/GSE/GEPED
“Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenador“Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenador
Pedagógico e Orientador Educacional de 2021”, tendo como metaPedagógico e Orientador Educacional de 2021”, tendo como meta
orientar e acompanhar os projetos dos Coordenadoresorientar e acompanhar os projetos dos Coordenadores
Pedagógicos e Orientadores Educacionais, com foco nos recursosPedagógicos e Orientadores Educacionais, com foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100%pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100%
dos cursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucessodos cursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucesso
escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Objetiva-escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Objetiva-
se, também, melhorar os índices de aprovação que hoje é dese, também, melhorar os índices de aprovação que hoje é de
88,3% dos cursos modulares noturnos, pretendendo-se chegar a88,3% dos cursos modulares noturnos, pretendendo-se chegar a
97,1% a taxa média de aprovação, que divididos pelos cursos e97,1% a taxa média de aprovação, que divididos pelos cursos e
módulos que serão oferecidos no 1° semestre de 2021, buscar-se-módulos que serão oferecidos no 1° semestre de 2021, buscar-se-
á melhorar o sucesso escolar no 2º módulo do Técnico em Açúcará melhorar o sucesso escolar no 2º módulo do Técnico em Açúcar
e Álcool aumentar de 89,66% para 98,62%; no 2º módulo doe Álcool aumentar de 89,66% para 98,62%; no 2º módulo do
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas aumentar de 90,91%Técnico em Desenvolvimento de Sistemas aumentar de 90,91%
para 100%; no 1º módulo do Técnico em Segurança do Trabalhopara 100%; no 1º módulo do Técnico em Segurança do Trabalho
aumentar de 82,86% para 97,06%; no 2º módulo do Técnico emaumentar de 82,86% para 97,06%; no 2º módulo do Técnico em
Administração, aumentar de 88,57% para 97,43%; no do TécnicoAdministração, aumentar de 88,57% para 97,43%; no do Técnico
em Recursos Humanos, pretende-se aumentar de 88,24% paraem Recursos Humanos, pretende-se aumentar de 88,24% para
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97,06%, no 4º Módulo de Açúcar e Álcool aumentar de 93,33%97,06%, no 4º Módulo de Açúcar e Álcool aumentar de 93,33%
para 102,67%. Dentre as metodologias estão relacionadas aspara 102,67%. Dentre as metodologias estão relacionadas as
atividades que buscam melhorar o processo de aprendizagem,atividades que buscam melhorar o processo de aprendizagem,
contribuindo com o aprimoramento das metodologias de ensino,contribuindo com o aprimoramento das metodologias de ensino,
no projeto será proposto aos docentes o uso de técnicas de salano projeto será proposto aos docentes o uso de técnicas de sala
de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, trabalhode aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, trabalho
em grupo e gameficação nos cursos modulares noturno visando oem grupo e gameficação nos cursos modulares noturno visando o
aumento de 10% do sucesso escolar da Etec Bento Carlos Botelhoaumento de 10% do sucesso escolar da Etec Bento Carlos Botelho
do Amaral .Será apresentado cronograma das atividades e todasdo Amaral .Será apresentado cronograma das atividades e todas
as ações que serão desenvolvidas por esse projeto para atingir oas ações que serão desenvolvidas por esse projeto para atingir o
sucesso esperado.sucesso esperado.
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