
Plano Escolar 2015 -
Etec Takashi Morita

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

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

Maurício da Silva Pereira Cruz Agente Técnico Administrativo
(Almoxarife)

Regina Helena Dias Gatti Coordenador Pedagógico
Rogério Barbosa da Silva Coordenador de CD Paulo Eiró
Samuel de Almeida Ribeiro Diretor de Serviços Administrativo
Sandro Martins Vargas Coordenador do curso de Eletrônica
Silvia Cirlene Pultrini Gestor da CD Paulo Eiró
Suelen Oliveira Sales Assistente Administrativo
Tania Sayuri Oda Santana Assistente Técnico Administrativo
Vanessa Almeida Ribeiro Coordenadora do Núcleo Comum
Vera Lucia Santos Silva Coordenadora do curso de

Segurança do Trabalho
Waldice Carolina da Silva Coordenadora do curso de

Contabilidade

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

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

ENSINO TÉCNICO 

200 – ETEC TAKASHI MORITAEducação Física (Ensino Médio e E m) Jogos, Brinquedos e Brincadeiras e Qualidade de vida e a vidade
sica (Técnico em Organização Espor va).

021406
Categoria:     I                     E-mail:tha _ef@yahoo.com.br/ ta ana.santos@etecsta.com.br              
 RG:28.067.992-0
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Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

2 de 96 19/05/2016 17:38



Fotos de laboratórios com aulas do Curso técnico.

REQUISITOS PARA INGRESSO AO ENSINO TÉCNICO
O ingresso aos cursos técnicos da ETEC Takashi Morita, no primeiro módulo ou série, dar-se-á por meio de processo
seletivo para alunos que tenham concluído, no mínimo, a primeira série do Ensino Médio. Portanto deverá estar
matriculado na 2ª ou na 3ª série do ensino médio ou tê-lo concluído. O processo seletivo será divulgado por editalpublicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas
oferecidas. As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio, nas
três áreas do conhecimento: 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou por
reclassificação. CURSOS TÉCNICOS: PERFIL DE CONCLUSÃO, MERCADO DE TRABALHO E CERTIFICAÇÕES.

O  TÉCNICO  EM  AUTOMAÇÃO  INDUSTRIAL  é  o  profissional  que  projeta,  instala,  programa,  integra  e  realiza
manutenção em sistemas aplicados a automação e controle; analisa especificações de componentes e equipamentos
que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade de dispositivos e sistemas
automatizados.  Programa,  opera  e  mantém  os  sistemas  automatizados  respeitando  normas  técnicas  desegurança. Mercado de trabalho: Empresas que desenvolvem atividades de processos, manutenção e qualidade de
sistemas automatizados. Atuam nas indústrias preferencialmente as de fabricação de processos contínuos, tais como
petroquímicas, alimentos e energia. Laboratório de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa, empresas deprestação de serviços e como profissional autônomo. Certificações: Módulo I – Qualificação Técnica de Nível Médio
de Montador  e Instalador  de Sistemas Eletroeletrônicos;  Módulo I  + II  –  Qualificação Técnica de Nível Médio de
Integrador  e Reparador de Sistemas Automatizados;  Módulo I  + II  +  III  -Habilitação Profissional Técnica de Nível
Médio de Técnico em Automação Industrial.
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que efetua anotações das transações financeiras da organização e
examina documentos fiscais e para fiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação de
taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais de amortização dos valores imateriais. Organiza, controla e
arquiva os documentos relativos à atividade contábil e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas,identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a
contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o
departamento de pessoal e realiza controle patrimonial. Mercado de trabalho: Trabalha em escritórios decontabilidade, em departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em
órgãos governamentais. Certificações: Módulo I - sem Certificação Técnica; Módulo I + II –  Qualificação Técnica de
Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade; Módulo I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Contabilidade.
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O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e amanutenção  de  equipamentos  e  sistemas  eletrônicos.  Realiza  medições  e  testes  com equipamentos  eletrônicos.Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. MERCADO DETRABALHO:  Indústrias;  laboratórios  de  controle  de  qualidade  e  de  manutenção;  empresas  de  informática,telecomunicações e de produtos eletrônicos.  Certificação: MÓDULO I= SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA; MÓDULOII  SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA; MÓDULO III= Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EMELETRÔNICA; MÓDULO IV= Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA.

 O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento,
operação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de
equipamentos,  de  compras,  de  recebimento,  de  armazenamento,  de  estoques,  de  movimentação,  de  expedição,transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes.
Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
Mercado de trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Certificações: Módulo I - sem CertificaçãoTécnica; Módulo I + II –  Qualificação Técnica de Nível Médio Auxiliar de Processos Operacionais; Módulo I + II + III -
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Logística.
O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  é o profissional que atua em ações prevencionistas nos processos
produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais,
de acordo com a Legislação Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do
trabalho. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso de EPI e EPC. Coletae organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em
SST,  inclusive  PPRA (Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais).  Investiga,  analisa  acidentes  e  recomenda
medidas de prevenção e controle. Mercado de trabalho: Instituições públicas e privadas, representantes e fabricantesde equipamentos de segurança.  Certificações:  Módulo I  -  sem Certificação Técnica; Módulo I  + II  –  Qualificação
Técnica de Nível Médio de Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho ; Módulo I + II  + III  -Habilitação Profissional
Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho.
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona de forma
sistêmica os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências
culturais, os nichos e as possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de apoioadministrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoque.
Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como
suporte às operações organizacionais. Mercado de trabalho: Instituições públicas , privadas e do terceiro setor.Certificação: Módulo I = Sem certificação; Módulo II = Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente
Administrativo; Módulo III = Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração.
MATRIZES CURICULARES DOS CURSOS :

Habilitações associadas:
Administração
Contabilidade
Logística
Automação Industrial
Eletrônica
Segurança do Trabalho

Modalidade: Integrado

Descrição:

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO   MÉDIO

REQUISITOS DE ACESSO
O ingresso  ao Curso de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO   MÉDIO da ETECTakashi Morita, dar-se-á  por meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ouequivalente. O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa  Oficial, com indicação dos requisitos,condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas. Por razões de ordem didática e/ ou administrativaque  justifiquem,  poderão  ser  utilizados  procedimentos  diversificados  para  ingresso,  sendo  os  candidatos  delesnotificados  por  ocasião  de  suas  inscrições.  O  acesso  aos  demais  módulos  ocorrerá  por  classificação,  comaproveitamento do módulo interior, por reclassificação ou transferência. 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – Sem certificação técnica
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O  AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que atua na área industrial e de serviços,interpreta  e  analisa  esquemas  elétricos,  pneumáticos  e  hidráulicos;  opera  sistemas  integrados  e  automatizados;identifica necessidade de manutenção e executa
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

3ª  SÉRIE  –  Habilitação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  de  TÉCNICO  EM  AUTOMAÇÃO  INDUSTRIAL
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INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O  TÉCNICO  EM  AUTOMAÇÃO  INDUSTRIAL  é  o  profissional  que  projeta,  instala,  programa,  integra  e  realizamanutenção  em sistemas  aplicados  à  automação  e  controle  de  processos  industriais;  analisa  especificações  decomponentes  e  equipamentos  que  compõem sistemas  automatizados;  coordena  equipes  de  trabalho  e  avalia  aqualidade  dos  dispositivos  e  sistemas  automatizados.  Programa,  opera  e  mantém  os  sistemas  automatizadosrespeitando normas técnicas de segurança.
MERCADO DE TRABALHO
Indústrias  petroquímicas,  automobilísticas,  alimentícias  e  de  energia;  laboratórios  de  controle  de  qualidade,  demanutenção e pesquisa; empresas de prestação de serviços; profissional autônomo.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO

TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO  MÉDIO
REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio deprocesso seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O processo seletivo serádivulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processoe número de vagas oferecidas. Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão serutilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suasinscrições. O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, porreclassificação ou transferência. 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
O AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que executa montagens, instalação e manutenção decircuitos eletrônicos. Participa na execução de projetos e na elaboração de relatório técnico. Realiza testes ecalibração em aparelhos eletrônicos. 
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AOENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e amanutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos.Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.
MERCADO DE TRABALHO 
Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e de manutenção; empresas de informática, de telecomunicações e deprodutos eletrônicos. 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
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TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio de processoseletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O processo seletivo será divulgadopor edital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e númerode  vagas  oferecidas.  Por  razões  de  ordem didática  e/  ou administrativa  que  justifiquem,  poderão  ser  utilizadosprocedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. Oacesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, por reclassificação outransferência. 

 PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE PROCESSOS OPERACIONAIS
O  AUXILIAR  DE  PROCESSOS  OPERACIONAIS  é  o  profissional  que  auxilia  na  execução  das  atividades  deplanejamento  e  operação  de  recebimento,  de  conferência,  de  armazenagem  de  materiais,  de  programação  deprodução, de separação e distribuição de produtos,  de levantamento de dados para custeio das operações e paraelaboração de relatórios e gráficos de acompanhamento (follow-up) de processos operacionais. 
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINOMÉDIO 
O  TÉCNICO  EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento,operação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e deequipamentos,  de  compras,  de  recebimento,  de  armazenamento,  de  estoques,  de  movimentação,  de  expedição,transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes.Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. 
MERCADO DE TRABALHO 
Empresas públicas, privadas e em instituições do terceiro setor; atuam em atividades de assessoria, consultoria, comoautônomos,  microempresários  ou contratados;  assessoram as  atividades  em operadores  logísticos;  desenvolvematividades empreendedoras. 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
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Habilitações associadas:
Eletrônica (Etim)
Automação Industrial (Etim)
Logística (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2015
Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos Data Base O.C.
Automação Industrial (Etim) Manhã 3ª Série 1 30
Eletrônica (Etim) Manhã 1ª Série 1 40
Segurança do Trabalho Noite 1º Módulo 1 40
Segurança do Trabalho Noite 2º Módulo 1 38
Automação Industrial Noite 3º Módulo 1 21
Administração Noite 3º Módulo 1 24
Logística Noite 1º Módulo 2 60
Eletrônica Noite 2º Módulo 1 25
Automação Industrial Noite 1º Módulo 1 40
Automação Industrial Noite 4º Módulo 1 20
Logística Noite 3º Módulo 3 62
Segurança do Trabalho Noite 3º Módulo 1 24
Contabilidade Noite 2º Módulo 1 32
Contabilidade Noite 3º Módulo 1 24
Contabilidade Noite 1º Módulo 1 40
Logística Noite 2º Módulo 2 51
Logística (Etim) Manhã 3ª Série 1 30
Eletrônica Noite 1º Módulo 1 40
Administração Noite 1º Módulo 2 60
Administração Noite 2º Módulo 2 46
Logística (Etim) Manhã 2ª Série 1 35
Automação Industrial (Etim) Manhã 2ª Série 1 36
Logística Tarde 1º Módulo 1 40
Eletrônica Noite 3º Módulo 1 31
Automação Industrial Noite 2º Módulo 1 29
Automação Industrial (Etim) Manhã 1ª Série 1 40
Eletrônica (Etim) Manhã 2ª Série 1 31
Eletrônica (Etim) Manhã 3ª Série 1 31
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AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2015
Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: CEU PARELHEIROS - Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros - São Paulo
Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos no Centro

Educacional Unificado - CEU
Coord.: Antonio Carlos Augusto Marinho
Habilitações associadas:
Administração
Logística
Logística
Logística
Administração
Administração

Localização: EE PAULO EIRÓ - Av. Padre José Maria, 210 - Santo Amaro - São Paulo
Parcerias: O Programa de Expansão conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento em conjunto com o Centro Estadual de

Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS é uma ação do Governo do Estado de São Paulo para a democratização
do ensino técnico gratuito e expansão da rede educacional ao alcance de toda a população jovem paulista. Para tanto,
formou-se uma parceria tríplice: da Secretaria de Desenvolvimento, Centro Paula Souza e Secretaria de Educação para
viabilizar a instalação de classes descentralizadas.
A ETEC Takashi Morita terá salas descentralizadas no período noturno na Escola Estadual Paulo Eiró, onde serão
ministrados os cursos Técnicos em Logística.

Coord.: Silvia Cirlene Pultrini
Habilitações associadas:
Logística
Logística
Logística

Localização: CEU ALVARENGA - Estrada do Alvarenga, 3752 - Pedreira - São Paulo
Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos nos Centros

Educacionais Unificados - CEUS

Coord.: João Balon
Habilitações associadas:
Administração
Administração
Logística

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Construir refeitório para alunos
Resultado: Meta cumprida
Justificativa: Refeitório construído com a coparticipação da APM. O refeitório está provido de 2 aquecedores de marmitas, 1

refrigerador e 1 forno de micro-ondas e 1 pia, equipado com recursos da APM.
As mesas de refeitório com bancos foram adquiridos pela UGAF.

Meta: Fazer com que os alunos reconheçam mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua
realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço.

Resultado: Meta cumprida.
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Justificativa: Esta meta traçada para o ano de 2014 foi cumprida através da realização dos projetos relacionados abaixo:
-Projeto Estudo do Meio;
-Projeto Paranapiacaba;
-Projeto Um Dia de Criança;
-Projeto Coelhinho Solidário.

Meta: Desenvolver e executar três projetos sociais no ano letivo de 2014
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: A meta foi cumprida com a realização, com êxito, dos seguintes projetos siciais:

-Projeto "Um dia de Criança";
-Projeto "Coelhinho Solidário";
-Projeto Social "Doação de sangue".

Meta: Implantar Curso Técnico de Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
Resultado: Meta a ser cumprida até 30/12/2015
Justificativa: A data final do projeto é 30/12/2015. O curso será considerado implantado após a conclusão da primeira turma.
Meta: Implantar Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio
Resultado: Meta a ser cumprida até 30/12/2015.
Justificativa: A data final do projeto é 30/12/2015. O curso será considerado implantado após a conclusão da primeira turma.
Meta: Implantar Curso Técnico Modular de Eletrônica
Resultado: Meta a ser cumprida até 31/12/2015.
Justificativa: A data final do projeto é 31/12/2015. O curso será considerado implantado após a conclusão da primeira turma.
Meta: Construir copa e refeitório para funcionários administrativos e professores.
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: O cronograma foi cumprido e a meta foi atingida. Pode ser confirmada na visita do Observatório Escolar.
Meta: Construir um Blog para o curso de Contabilidade
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: Blog criado. Veja " contabilidadetakashi.blogspot.com/ "
Meta: Cobrir quadra esportiva
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: O cronograma do projeto é até 06/02/2018.
Meta: Aumentar em 3,0% a performance do ENEM em 5 anos - Parceria ETECTM/GEEKIE
Resultado: Meta cumprida
Justificativa: ENEM Divulgado em Pontuação Variação percentual 2011/2013

2011 2012 596,05
2012 2013 613,08
2013 2014 615,41 3,24%

Meta: Reduzir em pelo menos 20% as desistências dos novos alunos, através da Integração dos alunos da Etec
Takashi Morita.

Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Indicador analisado: BDCETEC

Desistências:
1º semestre de 2013 = 61 alunos desistentes
2º semestre de 2013 = 46 alunos desistentes
Total = 107 alunos desistentes

1º semestre de 2014 = 41 alunos desistentes
2º semestre de 2014 = 46 alunos desistentes
Total = 87 alunos desistentes
Para atingirmos a meta de redução de pelo menos 20% a quantidade de alunos desistentes em 2014 deveria ser menor
que 85,6.
O BDCETEC mostra que tivemos 87 alunos desistentes em 2014. Assim, apesar do esforço alcançamos 18,7% de redução
e não cumprimos a meta de 20% de redução.

Meta: Melhorar o rendimento escolar dos alunos em 30%
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Para análise do cumprimento desta meta comparamos os dados do 2º semestre de 2013 com os dados do 2º semestre

de 2014, utilizando o BDCETEC como indicador. Este dados não consideraram as classes descentralizadas.
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ÍNDICE DE VARIAÇÃO
ANO CURSANDOS APROVADOS APROVAÇÃO PERCENTUAL
2013 652 585 0,8972
2014 638 575 0,9012 0,446%
CÁLCULO UTILIZADO:
Índice de Aprovação = Aprovados / Cursandos
Variação=mod(100%-(0,9012*100%/0,8972)) = 0,446%
Pelos cálculos, houve uma melhora de apenas 0,446% ao invés de 30%.
Houve falha no estabelecimento de metas, pois é impossível melhorar em 30% onde o índice de aprovação é 0,8972 ou
seja, 89,72%.

Meta: Reduzir a ocorrência de PPs em 30% no ano de 2014 em relação ao ano de 2013
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: Justificativa : No 2º semestre 2013 haviam 38 alunos de PP e no 2º semestre 2014 , 10 alunos de PP, portanto esses

números, obtidos a partir dos registros das Atas de Conselho de classe e série, geraram um índice de redução das PPs da
ordem de 73,68%

Meta: Aumento de 30% nas ações interdisciplinares em no ano de 2014 em relação a 2013
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Justiticativa: Foram realizados vários Projetos Interdisciplinares, porém os mesmos já faziam parte também do PPG em

2013 e apenas foram atualizados. Portanto mantiveram-se as ações interdisciplinares, não havendo aumento.
Meta: Proporcionar aos docentes, pelo menos uma capacitação, palestra ou oficina, a cada semestre
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: Justificativa:

- Capacitação realizada em 01/2/2014 – Tema : Matriz SWOT
- Capacitação realizada em 15/7/2014 - Tema : INTERDISCIPLINARIDADE

Meta: Aplicar palestras sobre Segurança do Trabalho para pelo menos 2 turmas nos períodos da tarde e noite.
Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: As listas estão anexas contendo as seguintes informações.

06/05 - 192 alunos participaram da palestra manhã e tarde. (Assunto: Drogas e Cyber Bulling)
07/05 - 137 alunos participaram da palestra manhã e tarde. ( Tema: Acessibilidade)
08/05 - 177 alunos participaram da palestra manhã e tarde. (TEma: Assédio Moral e Malefícios dos vícios)
09/05 - 105 alunos participaram da palestra manhã e tarde. (Tema: Dengue)
Em todas as palestras foi explicado sobre o curso de segurança do trabalho.
Temos como evidências as listas de presença em poder da Coordenadora do curso de Segurança do Trabalho.

Vera Lucia Santos Silva
__________________________________________
Tecnóloga de Segurança do Trabalho
Coordenadora e docente do Curso de Técnico de Segurança do Trabalho ETEC Takashi Morita
Docente SENAC (Uni) Nações Unidas.

Meta: Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em
Contabilidade.

Resultado: Meta a ser cumprida até 2016
Justificativa: Meta: Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em Contabilidade.

Prazo: 2 (anos):
Descrição:
Criar e publicar um artigo elaborado conjuntamente pelos alunos e professores do curso de Contabilidade fazendo uma
integração entre o conhecimento adquirido pelos três módulo.

Meta: Conscientizar os alunos do Ensino Médio e Integrado a preservar o meio ambiente e proporcionar a geração
de agentes multiplicadores.

Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Meta: Conscientizar os alunos do Ensino Médio e Integrado a preservar o meio ambiente e proporcionar a geração de

agentes multiplicadores.
Prazo (anos): 1
Descrição:
Conscientizar 35% dos alunos do Ensino Médio e Integrado a preservar o meio ambiente e proporcionar a geração de
agentes multiplicadores no ano letivo de 2014.
Consideramos a meta não cumprida pois não foi adotada ação efetiva para gerar agentes multiplicadores.
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Meta: Possibilitar a mais ou menos 80% dos alunos da 3a. série dos ensinos Médio e Integrado a contextualização
dos conceitos aprendidos em sala de aula, de maneira interdisciplinar;

Resultado: Meta cumprida.
Justificativa: A meta foi cumprida com a participação de 100% dos alunos da 3ª série no projeto "estudo do Maio".
Meta: Reduzir em 15% a desistência de alunos no Curso de Contabilidade nos três módulos
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Os dados do BDCETEC, utilizados como indicador, mostram os seguintes números:

1º semestre de 2013: 4 desistências para total de 95 alunos
2º semestre de 2013: 14 desistências para total de 108 alunos
1º semestre de 2014: 10 desistências para total de 97 alunos
2º semestre de 2014: 15 desistências para total de 102 alunos
Motivo: Não houve projeto associado a esta meta.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Situações problema extraídos da matriz SWOT
1.    -Relação social falha entre alunos e professores. (1)
2.    -Interdisciplinaridade inexistente entre BNC e bases específicas. (1)
3.    -Pouco contato com profissionais e com as condições e aspectos reais da área de atuação. (1)
4.    -Falta de um Laboratório de mecânica para usinagem de peças no curso de Automação. (2)
5.    -Alunos de Automação desestimulados para estudos extraclasse. (2)
6.    -Não há de ambiente para práticas do curso de Contabilidade e falta de aulas práticas para atividades essenciais. (3)
7.    -Falta de visitas técnicas no curso de Logística. (5)
8.    -Poucos projetos interdisciplinares no curso de Logística. (5)
9.    -Elevada evasão escolar no curso de Automação, Eletrônica, Logística, CD Parelheiros e CD Paulo Eiró. (2, 4, 5, 8, 9, 11)
10. -Poucos projetos que visam integração da comunidade na CD CEU Alvarenga. (7)
11. -Pouca conscientização sobre atividades para o bem estar da comunidade local na CD CEU Alvarenga. (7)
12. -Falta de rede WiFi na Extensão CEU Parelheiros. (8)
13. - Falta de organização dos alunos para conciliar participação em projetos com outras atividades. (10)
14. -Dirigente da EE Paulo Eiró desrespeita o convênio entre o CEETEPS e a Secretaria Estadual. (9)
15. -Falta de espaço para criação da biblioteca na CD EE Paulo Eiró. (9)
16. -Salas de aula sem isolamento acústico ao lado do Terminal Largo 13 na CD EE Paulo Eiró. (9)
17. -Gestão pedagógica fraca com desempenho de 58% no resultado e 67,21% no processo conforme Web-SAI 2014. (11)
18. -Baixo desempenho do curso de Contabilidade com pontuação de 29,25% no processo e 45,25% no resultado segundo Web-SAI

2014. (11)
LEGENDA DOS COLABORADORES CONSULTADOS

(1) Coordenação BNC, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.
(2) Coordenação e professores de Automação.
(3) Coordenação e professores de Contabilidade.
(4) Coordenação e professores de Eletrônica.
(5) Coordenação e professores de Logística.
(6) Coordenação e professores de Segurança do Trabalho.
(7) Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Alvarenga.
(8) Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Parelheiros.
(9) Coordenação e professores da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró.
(10) Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita e Alunos.
(11) Equipe da Direção.

METAS

Meta: Construir um Blog para o curso de Contabilidade
Duração: 2 Anos
Descrição: Construir um BLOG para o curso de Contabilidade que tenha pelo menos 1000 acessos anuais.
Meta: Implantar Curso Técnico de Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
Duração: 3 Anos
Descrição:
Meta: Implantar Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio
Duração: 3 Anos
Descrição:
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Meta: Cobrir quadra esportiva
Duração: 4 Anos
Descrição:

ETEC TAKASHI MORITA

PROJETO

EMBASAMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA

APRESENTAÇÃO:
Com intuito de melhorarmos a qualidade de nossa escola, o desenvolvimento intelectual, a segurança de nossos

Alunos e o trabalho dos professores de Educação Física, fazemos esta solicitação de cobertura da quadra poliesportiva
ETEC TAKASHI MORITA.

 
JUSTIFICATIVA:

Justifica-se, pois, por a quadra não ser coberta, as condições climáticas acabam atrapalhando o desenvolvimento
das atividades, fator que dificulta o trabalho do professor de educação física, pois se fazem necessárias inúmeras
alterações nos planos de aula, para conseguir contemplar o aprendizado dos alunos.

Numa escola alguns itens aparecem como necessários para um bom funcionamento e desenvolvimento da
instituição como um todo, principalmente para o corpo discente. Nessa perspectiva, pensar, planejar e organizar
espacialmente de maneira correta a infraestrutura de uma escola proporciona um aprendizado diferenciado. Segundo a
LDB, lei 9.394 de 1996 de diretrizes e bases da educação brasileira, o Estado tem o dever de garantir "padrões
mínimos de qualidade de ensino definido como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis
ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem" (ministério da educação, secretaria de educação média e
tecnológica 1999, p. 40). A falta de uma quadra coberta poderá trazer consequências graves como: Insolação,
desidratação, melasmas (manchas em tom marrom, causadas pela exposição ao sol) que são apenas algumas das
doenças causadas pela exposição da pele ao sol sem a proteção adequada.

Segundo o Art.  186, do código civil:  Aquele que por ação ou omissão voluntária,  negligência ou Imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Sendo assim qualquer dano
moral, físico ou estético sofrido por um aluno é de responsabilidade do professor, coordenador, diretor e pela instituição
responsável pela escola, em nosso caso Centro Paula Souza, Secretaria de desenvolvimento, (o estado).

O código penal brasileiro deixa bem claro que levar perigo para a vida ou saúde de outrem é crime, o Art. 132nos mostra que - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um
ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Sabendo destes agravantes não podemos continuar nesta situação, com quadra descoberta.

OBJETIVO GERAL:
O projeto tem como objetivo a cobertura da quadra esportiva da ETEC Takashi Morita, que contribuirá para ampliaras possibilidades da formação educacional dos alunos da unidade escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Melhorar as condições de participação nas aulas práticas;
Contribuir no desenvolvimento das competências, habilidades, valores e atitudes;
Promover a prática esportiva que estimula um melhor desenvolvimento motor, cognitivo e
sócio-afetivo dos alunos;
Minimizar as consequências das ações climáticas para a saúde de professores e alunos.
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REFERÊNCIAS:

- REVISTA ELETRÔNICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS UFRJ VOLUME 5 NÚMERO 1 JANEIRO
/  JUNHO  2009  RESPONSABILIDADE  CIVIL  E  EDUCAÇÃO  FÍSICA  ESCOLAR  CLAUDIA  CORMES  BUCCELLI
CAVALCANTE DE MELO; ELISABETE DOS SANTOS FREIRE.
(http://www.tjrs.jus.br/export/legislacao/estadual/doc/CP_e_CPP_2012.pdf).

-  BRASIL.  CÓDIGO  PENAL [1940]  E CÓDIGO  DE PROCESSO  PENAL [1941]  5.  ED.  ATUAL.  PORTO  ALEGRE:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEPARTAMENTO DE ARTES GRÁFICAS, 2012.
218 P.

Meta: Aumentar em 3,0% a performance do ENEM em 5 anos - Parceria ETECTM/GEEKIE
Duração: 5 Anos
Descrição: PLATAFORMA DE ENSINO ADAPTATIVA GEEKIE 

Unidade:    ETEC TAKASHI MORITA

Resumo do projeto

A Geekie desenvolve produtos para o setor de educação. Atualmente a empresa prepara, sob demanda, sistemas deavaliação e análises de testes baseados na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Adicionalmente, oferecemos soluçõeseducacionais com foco na Matriz de Competências do Ministério de Educação e Cultura (MEC), e para esse fimdispomos de uma plataforma online de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).O projeto consiste em oferecer aos alunos da ETEC Takashi Morita (i) simulados de preparação para ao ENEM combase na TRI e (ii) acesso à nossa plataforma online contendo material de reforço escolar visando a preparação para oENEM.  Nosso cronograma de trabalho prevê quatro simulados tipo ENEM ao longo do ano letivo a partir de Maio, eacesso à plataforma online também a partir de Maio.  O conteúdo preparado pela Geekie complementa o material dadoem sala de aula pelos professores e atua como reforço escolar para as quatro áreas de conhecimento testadas noENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suasTecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias).

Objetivos

•    Oferecer aos alunos da ETEC Takashi Morita acesso à materiais pedagógicos de preparação para o ENEM de altaqualidade e hoje acessíveis somente a alunos de escolas particulares;•    Oferecer aos alunos da ETEC Takashi Morita material personalizado de reforço escolar de matemática, português,inglês, biologia, química, física, história e geografia;•    Oferecer aos alunos da ETEC Takashi Morita acesso a simulados com questões formuladas similares às do ENEM,para que possam se familiarizar com o tipo de questões e se prepararem de forma adequada;•    Oferecer aos alunos da ETEC Takashi Morita acesso à conteúdo educacional  personalizado através de nossaplataforma educacional online;•    Capacitar os professores no uso de nossa plataforma de ensino adaptativa, para que possam dar suporte aos usocontínuo por parte dos alunos;•    Facilitar a comunicação entre alunos e professores através de nossa plataforma de ensino adaptativa;•    Oferecer à diretoria da ETEC Takashi Morita dados e análises que possam ajudá-la a direcionar ações pedagógicaspara a melhoria da qualidade de ensino na escola;•    Oferecer apoio técnico e pedagógico durante a implementação e duração do projeto da escola.

Justificativa
Os alunos de escolas públicas muitas vezes não conseguem ter uma preparação adequada para o ENEM (emcomparação com os alunos de escolas particulares) por faltas de condições financeiras para ter um atendimentopersonalizado ou acesso à simulados específicos para o ENEM, dado seu alto custo.  A Geekie oferece a estes alunosuma alternativa de reforço escolar de alta qualidade e impacto, suprindo uma necessidade atualmente não atendida pelosistema educacional tradicional.
Metodologia
Nossa plataforma de ensino adaptativa é inteiramente online, tendo como único pré-requisito operacional um computadorou tablet com acesso à internet.  O aluno acessa nosso site com uma senha personalizada e todo o conteúdo é entãodisponibilizado ao aluno através da plataforma.  À medida que o aluno for completando os exercícios, novas matériassão apresentadas assim como exercícios de revisão para retenção do conteúdo já estudado.  São disponibilizadasanálises e estatísticas sobre a performance de cada aluno que possibilitam ações pedagógicas direcionadas tanto porparte da Geekie como por parte da ETEC Takashi Morita a fim de sanar potenciais deficiências em áreas especificas deconhecimento para cada aluno.
Resultado esperado
Aumentar em no mínimo 3,0% a performance de cada aluno no ENEM, após diagnóstico inicial e após revisar o
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conteúdo e resolver os exercícios propostos anualmente, através de nossa plataforma, durante cinco anos.

Meta: Implantar Curso Técnico Modular de Eletrônica
Duração: 3 Anos
Descrição: Objetivo:

Implantar o Curso  Técnico  de Eletrônica em substituição ao Curso Técnico de Instrumentação noperíodo noturno.
Justificativa:
 O Curso Técnico de Instrumentação tem demanda muito pequena em nossa unidade, se comparada àdemanda de outros cursos.
Utilizando como indicadores a demanda dos vestibulinhos passados, cadastrados no BDCETEC temos osseguintes números:

Vestibulinho  Demanda
 1º sem. 2011  2,77
 2º sem. 2011  2,65
 1º sem. 2012  2,32
 2º sem. 2012  1,57
 1º sem. 2013  2,9

Acontece que dos candidatos inscritos nem todos comparecem ao exame na data do vestibulinho, edaqueles que são classificados outros tantos não efetuam a matrícula. Assim, a demanda real passa aser na média aproximadamente 1,0. Houve semestre em que não conseguimos sequer lotar a turmacom os candidatos desse curso. Ocorre também um elevado número de desistência dos alunos,chegando a valores próximos de 35% em alguns semestres.
 Cronograma de implantação:
1º semestre de 2013 -  Pretendemos, neste período, elaborar o projeto de implantação do curso, queenvolve estudo de demanda na região e expadinte para aprovação do curso.
2º semestre de 2013 - Inserção do curso no vestibulinho para o 1º semestre de 2014.
1º semestre de 2014 - Início da primeira turma do Curso Técnico de Eletrônica no período em nossaescola.
2º semestre de 2015 -  Conclusão da primeira turma do Curso Técnico de Eletrônica do período noturno.Nesta ocasião consideraremos o curso totalmente implantado e meta cumprida.

Meta: Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em
Contabilidade.

Duração: 2 Anos
Descrição: Criar e publicar um artigo elaborado conjuntamente pelos alunos e professores do curso de Contabilidade  fazendo uma

integração entre o conhecimento adquirido pelos três módulo.
Meta: Reduzir em 15% a desistência de alunos no Curso de Contabilidade nos três módulos
Duração: 2 Anos
Descrição:  Criar ferramenta para integração dos alunos no curso de contabilidade reduzindo o nível de desistentes nos três módulos.

Meta: Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de
logística

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos:

Praticar  a  solidariedade  e  a  integração  social  agregando  valores  morais  a  todas  as  pessoasenvolvidas na realização do projeto praticando a logística humanitária.

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

14 de 96 19/05/2016 17:38



Justificativa:
A logística pode ser associada a distribuição de bens que contribuam para a melhoria da qualidadede vida de pessoas necessitadas promovendo a conscientização social.

Indicadores
Necessidade da realização de um trabalho voluntariado de acordo com a Deliberação CEETEPS nº01, de 08/03/2004.

Meta: Atingir a participação de 75% dos alunos em palestras técnicas específicas para o Curso de Logística
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos:

Promover  palestras  com  profissionais  da  área  para  um  aprimoramento  dos  conhecimentosespecíficos buscando assim uma ampla visão das profissões ligadas à logística.

Justificativa:
Há a necessidade de se mostrar ao aluno as práticas envolvidas nas profissões ligadas à logísticapara que o mesmo possa associá-las aos conteúdos aplicados ou ministrados durante seu curso.
Mostrar ao aluno que o mercado de trabalho requer profissionais qualificados, lideres, que saibamtrabalhar em equipe.

Indicadores:
WebSAI 2014 - BDCetec

Meta: Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica,
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar uma feira técnica com a finalidade de preparar melhor o aluno para a realidade de mercado de trabalho,desenvolver o trabalho em equipe, buscar o conhecimento através de pesquisa possibilitando uma melhorformação ao mesmo para que se destaque diante do competitivo mercado de trabalho.

Justificativa
Fazer com que o aluno aprenda a pesquisar e a estudar fora do horário de aula, mas não por obrigação e simpor diversão, pois como comprovado na pesquisa interna da Etec Takashi Morita, mais de 50% dos alunosestudam menos de uma hora em casa.
Motivar o aluno pela competição e motivação procurando diminuir a evasão escolar dos cursos modulares eintegrados no eixo da indústria, apesar da nossa evasão estar dentro da média das Etecs do Município no eixomencionado.

Indicador
BDCetec - houve um aumento da evasão entre o 1º semestre e o 2º semestre de 2014.

Meta: Aumentar em 20% a demanda de alunos do curso de Eletrônica no prazo de 1 ano.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar uma feira técnica com a finalidade de preparar melhor o aluno para a realidade de mercado de trabalho,desenvolver o trabalho em equipe,  buscar  o conhecimento através de pesquisa  possibilitando uma melhorformação ao mesmo para que se destaque diante do competitivo mercado de trabalho.

Justificativa
Motivar o aluno através de um estudo que possa unir a teoria e a prática de forma prazerosa, proporcionando
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uma parceria entre alunos e professores e visando o desenvolvimento dinâmico do curso de eletrônica e seucrescimento através de uma ampla divulgação pelos próprios alunos.

Indicador
BDCetec - houve um aumento da evasão entre o 1º semestre e o 2º semestre de 2014.

Meta: Diminuir a evasão do curso de Automação em 5% no período de 1 ano.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo.

Diminuir a evasão do curso em 5%, para que possamos formar um número maior dealunos, conseguindo um melhor rendimento nos números de alunos que entram e saemformados.
Justificativa.
Para aumentar o número de alunos formados em nosso curso, podendo assim colaborarcom o mercado de trabalho inserindo novos profissionais qualificados.
Motivos.
Mesmo a nossa evasão estando dentro da média das Etecs do Município no eixo daindústria, conforme dados do BDCetec, houve um aumento da evasão em nossa unidadeentre o 1º e o 2º semestre de 2014.
Indicadores utilizados para inclusão da meta.
O indicador utilizado foi o BDCetec , com os dados de 2010 até 2014.

Meta: Arrecadar donativos de primeira necessidade para pelo menos 50% internos da instituição Lar Efrata no ano de
2015 - CD CEU Parelheiros

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Proporcionar um dia diferente aos discentes como: contar histórias e promover atividades diferenciadas visando o
entretenimento e o fortalecimento do trabalho voluntário e da conscientização social.
Cumprir a missão da escola no tocante a ação social e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao próximo.

Justificativa:
Alunos com interesse e identificação com a missão da escola e a necessidade de se promover ações sociais.

Motivo:
Divulgar o asilo e suas necessidades à comunidade local.

Indicadores:
Necessidade da realização de um trabalho voluntariado de acordo com a Deliberação CEETEPS nº 01, de 08/03/2004.

Meta: Conseguir participação de 70% dos alunos e 80% dos professores em projeto social no ano de 2015 - CD CEU
Alvarenga.

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Proporcionar a socialização entre alunos, professores e crianças de uma instituição exercendo a cidadania através da
realização de uma ação social.
Justificativa:
Uma das funções básicas da escola é formar cidadãos críticos, reflexivos e conscientes de seus direitos e deveres. A ajuda
à Casa Auxiliadora I promove o exercício da cidadania e permite a instituição adquirir bens materiais que serão de grande
ajuda.
Indicadores:
Matriz SWOT
Necessidade da realização de um trabalho voluntariado de acordo com a Deliberação CEETEPS nº 01, de 08/03/2004.
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Meta: Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

· Permitir e promover a integração dos alunos de ETIM através de um projeto;
· Cumprir, de modo eficiente, a Metodologia de Integração proposta pelos Planos de Cursos do CPSaos cursos de ETIM.

Justificativa:
Tendo como princípio que a modalidade (ETIM) deverá priorizar a integração em todos os sentidosentre a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Educação Geral (Ensino Médio), trabalhar comprojetos  interdisciplinares  permitirá  a  contextualização e  aplicabilidade  da prática  na formaçãoprofissional.
Assim, pretende-se que as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentescurriculares se complementem e inter-relacione.

Motivos:
· Baixo número de Projetos Interdisciplinares;
· Pouco nível de Integração entre Ensino Técnico e Médio;
· Discentes com conflitos de relação (aluno-aluno, professor-aluno)

Indicadores utilizados:
· Web Sai 2014 (Relatório)

Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
Pergunta:  No  seu  curso,  os  professores  propõem  a  realização  de  projetos  interdisciplinaresenvolvendo várias disciplinas?
Resultado: 31% atingido em relação à Pontuação Máxima

Meta: Adquirir 20 EPIs para o laboratório no período 2 anos - Curso de Segurança do Trabalho.
Duração: 1 Ano
Descrição: Justificativa:

Necessidade de aparelhar adequadamente o laboratório de segurança do trabalho, visando uma maior eficiência no
processo ensino-aprendizagem.
Indicadores:
Web SAI 2014 onde os alunos comentaram sobre a falta de equipamentos durante as aulas.

Meta: Realizar pelo menos 2 visitas técnicas por semestre para cada turma - Curso de Logística
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos:

Mostrar ao aluno as práticas que envolvem os conhecimentos na área da logística através das visitas técnicas em
empresas ou organizações.
Justificativa:
O aluno sente a necessidade de exemplos práticos sobre os conteúdos que lhe são ministrados e portanto precisam
vivenciar o dia a dia de algumas empresas ou organizações.
Indicadores:
WebSAI 2014 - BDCetec

Meta: Realizar 1 visita técnica a mais no ano de 2015 em relação a 2014 para as turmas do ETIM.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

· Aumentar gradativamente o número de visitas técnicas realizadas para os alunos do ETIM

Justificativa:
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A visita técnica trata-se, nos Planos de Cursos do CPS, como um procedimento e instrumento deavaliação didático para a Metodologia da Integração, devendo ser   elaborados em conjunto porprofessores dos componentes das duas modalidades de ensino, visando sempre à integração.
Além disso, por se tratar de cursos ETIM, a Prática Profissional está vinculada à teoria, e a visitatécnica apresenta-se fundamental na construção de um profissional Polivante.

Motivos:
· Buscar construir de um profissional polivante;
· Contato direto com a prática profissional;
· Maior eficácia na assimilação de conteúdo, devido à aplicabilidade.

Indicadores utilizados
Web Sai 2014 (Relatório)
Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
Pergunta:  Seus  professores  relacionam  o  conteúdo  das  disciplinas  com  os  temas  gerais  esituações do cotidiano?
Resultado: 50,33% atingido em relação à Pontuação Máxima

Meta: Fazer a manutenção do BLOG do curso de Contabilidade 1 vez por semana durante o ano de 2015.
Duração: 1 Ano
Descrição: Justificativa:

Atender as necessidades de alinhamento da proposta do Curso Técnico em Contabilidade, visando a diminuição da evasão
do curso em questão.
Indicadores:
Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório do curso do curso técnico de contabilidade.
BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de contabilidade.

Meta: Realizar 3 reuniões semestrais para alinhar o convênio CEETEPS/Secretaria da Educação no ano de 2015 - CD
EE Paulo Eiró

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Criar condições de trabalho adequadas para alunos e funcionários na Classe Descentralizada Paulo Eiró.
Justificativa:
Faz se necessário adequar as necessidades da classe descentralizada com as instalações disponibilizadas pela E.E. Paulo
Eiró.
Indicador:
Declarações fornecidas por alunos e funcionários da Classe Descentralizada.

Meta: Promover 1 palestra semestral a partir do segundo semestre de 2015 até o fim de 2016 aos professores de
Contabilidade durante o planejamento.

Duração: 1 Ano
Descrição: Justificativa:

Atender as necessidades de alinhamento da proposta do Curso Técnico em Contabilidade, visando a diminuição da evasão
do curso em questão.
Indicadores:
Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório do curso do curso técnico de contabilidade.
BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de contabilidade.

Meta: Disponibilizar 3 videoaulas semestrais durante o ano de 2015 e 2016 no Blog do curso de Contabilidade.
Duração: 1 Ano
Descrição: Justificativa:

Atender as necessidades de alinhamento da proposta do Curso Técnico em Contabilidade, visando a diminuição da evasão
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do curso em questão.
Indicadores:
Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório do curso do curso técnico de contabilidade.
BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de contabilidade.

Meta: Disponibilizar 3 podcasts semestrais durante o ano de 2015 e 2016 no Blog do curso de Contabilidade.
Duração: 1 Ano
Descrição: Justificativa:

Atender as necessidades de alinhamento da proposta do Curso Técnico em Contabilidade, visando a diminuição da evasão
do curso em questão.
Indicadores:
Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório do curso do curso técnico de contabilidade.
BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de contabilidade.

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais o desempenho no resultado da gestão pedagógica no ano de 2015 em
relação a 2014.

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Proporcionar conscientização sobre os males causados pelo cyberbullying.
Criar um blog juntamente com o grêmio estudantil com a finalidade de atualização de informações para a comunidade
escolar.
Justificativa:
Nos dias atuais as mídias virtuais proporcionam uma comunicação rápida e eficiente, proporcionando uma atualização do
conhecimento.
Como vários atos são praticados com frequência e precisam ser abolidos o blog em questão ajudará na disseminação
rápida de informações relevantes para o combate de ações discriminatórias.
Indicador:

Gestão pedagógica fraca com desempenho de 58% no resultado e 67,21% no processo conforme Web-SAI 2014. (11

Meta: Atingir a participação de pelo menos 70% dos discentes e docentes em projetos de conscientização social
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Proporcionar conscientização sobre os males causados pelo cyberbullying.
Justificativa:
Nos dias atuais as mídias virtuais proporcionam uma comunicação rápida e eficiente, porém vários atos discriminatórios
são praticados com frequência e precisam ser abolidos.
Indicadores:
Denúncias de alunos, responsáveis e da comunidade escolar.

PROJETOS 2015

Os projetos concernentes à prática pedagógica foram determinados através da análise dosrelatórios do Web SAI, do Observatório Escolar, demanda do vestibulinho e de dados da SecretariaAcadêmica.
No que tange a gestão do espaço físico, tal como a Construção de Copa e refeitório paraFuncionários e Professores foram definidos por sugestão da comunidade.
O acompanhamento do desenvolvimento dos projetos será efetuado através de reuniões,previstas em calendário, com o propósito de identificar problemas potenciais antes que ocorram eevitar atraso no desenvolvimento. Para tanto em cada reunião adotaremos as ações abaixo:

* Identificar problemas potenciais antes que ocorram.
* Verificar a situação do desenvolvimento no cronograma.

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

19 de 96 19/05/2016 17:38



* Adotar planos de realinhamento caso necessário.
* Comunicar sobre a situação do projeto para as partes envolvidas.

Na reunião seguinte o ciclo se repetirá a partir o item 1 até a execução total do projeto, quandose apresentará o relatório de avaliação do projeto.
Projeto: Estudo do Meio
Responsável(eis): Profª Vanessa Almeida Ribeiro, Profª Tatiana dos Santos, Profª Maria Alice Oliva de Oliveira, Profª Zélia Maria Nogueira

Britschka e Prof. Marcelo de Rico Eleodoro
Data de Início: 02/03/2015
Data Final: 01/07/2015
Descrição: ESTUDO DO MEIO - Projeto Interdisciplinar

RESUMO
Este projeto apresenta o detalhamento do estudo do meio a ser realizado pelo corpo docente daETEC Takashi Morita, voltado para alunos de 3ª série do Ensino Médio Integrado. Na abordagemdeste projeto, entende-se o estudo do meio como um importante recurso do processo de ensino /aprendizagem, de caráter interdisciplinar, que visa proporcionar aos alunos e professores o contatodireto com determinada realidade, a partir do estudo de uma parcela do espaço geográfico. Estaatividade pedagógica se concretiza através da visitação orientada a campo, capaz de estabelecerum diálogo entre teoria e prática, ou seja, a aplicabilidade de conceitos e categorias de análisedesenvolvidos nas diversas disciplinas, com o intuito de verificar e de produzir novosconhecimentos.
Tem-se como parâmetro que se trata de uma atividade direcionada, interdisciplinar, organizada edirigida com o objetivo de desenvolver conteúdos do currículo escolar de forma contundente,coerente e prática.

OBJETIVOS
Objetivos Gerais: 

Ø Promover a aplicabilidade de conteúdos assimilados em aula, nas diversas disciplinas e áreas doconhecimento, tornando mais significativo o processo ensino-aprendizagem;
Possibilitar  a  contextualização  dos  conceitos  aprendidos  em  sala  de  aula,  de  maneirainterdisciplinar;
Lançar a possibilidade da produção de novos conhecimentos, baseada na continuidade docurrículo escolar;
Consolidar um método de ensino interdisciplinar denominado estudo do meio, no qual interagem apesquisa e o ensino.
Objetivos específicos:
Proporcionar aos atores o desenvolvimento de um olhar crítico e investigativo sobre os diferentesaspectos do espaço geográfico;
Perceber as transformações do espaço atrelado ao contexto histórico, social e cultural;
Promover a observação e o relacionamento de diversos aspectos da natureza e o arranjo entreelementos naturais, culturais e técnicos na construção da paisagem;
Promover a observação e a análise dos diversos objetos técnicos presentes na paisagem;
Observar os diversos usos do solo ao longo do trajeto a ser visitado e relacioná-los com o contextosocial, histórico e econômico;
Observar a organização urbana ao longo do trajeto e nos municípios visitados;
Proporcionar  aos  alunos  a  possibilidade  de  analisar  como  os  primeiros  cientistas  efetuavammedidas de distancias, volumes, massa, entre outras unidades de medidas por eles criadas;
Promover o censo crítico e criativo na construção de equipamentos para efetuar os devidoscálculos com materiais de reciclagem, tais como balanças de dois pratos, teodolitos, astrolábios ebússolas;
Compreender através de equações matemáticas e análise do clima as diferentes reações sentidaspor eles ao mudarem de altitudes, seja por aquecimento ou resfriamento da temperatura, com ouso de equipamentos (termômetros) por eles construídos.
Proporcionar a pesquisa em diversos meios,  através do levantamento e análise informações dediversas fontes, entre elas, livros, sites, revistas, mapas, cartas, entrevistas, entre outras;
Desenvolver  formas  de apresentação  dos  resultados  de uma pesquisa,  como vídeos,  painéis,debates etc.

JUSTIFICATIVA
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde as séries iniciais, consideram o estudo do meio comoum recurso  didático.  Visitas  a  instituições  culturais,  excursões,  saídas  de  reconhecimento  doentorno da escola ou até um estudo da organização do espaço interno do estabelecimento escolarpodem, em certa medida, ser considerados como estudos do meio. Para isso, entretanto, faz-senecessário que se considere.uma  metodologia  específica  de  trabalho,  que  envolve  o  contato  direto  com  fontes  deinformação documental, encontradas em contextos cotidianos da vida social ou natural, querequerem tratamentos muito próximos ao que se denomina pesquisa científica (PCN, p.30).

            Ainda de acordo com os PCN, para que uma visita a campo se configure como um estudodo meio, é necessário envolver,
uma metodologia de pesquisa e de organização de novos saberes, que requer atividadesanteriores à visita, levantamento de questões a serem investigadas, seleção de informações,observações em campo, comparações entre os dados levantados e os conhecimentos jáorganizados  por  outros  pesquisadores,  interpretação,  enfim,  organização  de  dados  econclusões (PCN, p.31).
Na obra Para ensinar e aprender Geografia (2009), o estudo do meio é apresentado como
uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende desvendar a complexidade de umespaço determinado extremamente dinâmico e em constante transformação, cuja totalidadedificilmente  uma  disciplina  escolar  isolada  pode  dar  conta  de  compreender(PONTUSCHKA et all., p. 173).
O estudo do meio é, portanto, uma atividade essencialmente interdisciplinar. Proporciona aaplicabilidade  de  teorias  e  conceitos  desenvolvidos  nas  diferentes  disciplinas  de  maneiracontextualizada.  Os  alunos,  ao  participarem  de  um  estudo  do  meio,  têm  a  oportunidade  devivenciar de maneira integrada os diversos saberes,  tomando contato com diversas práticas depesquisa,  como  a  coleta,  seleção  e  sistematização  de  dados  e  informações,  observação  dapaisagem,  entrevistas  orientadas,  análises  de  resultados,  sistematização  de  conclusões  eapresentação do produto final. Estas práticas poderão contribuir de maneira significativa para oaprendizado de diferentes conteúdos, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomiaintelectual dos estudantes.
Para  que  o  estudo  do  meio  possa  proporcionar  um  aprendizado  contextualizado,  énecessário que os professores envolvidos orientem os alunos no desenvolvimento de uma série deatividades,  que vão desde o levantamento de dados  da área a ser  visitada,  a preparação docaderno de campo, o levantamento de hipóteses até a visita monitorada e a sistematização dasinformações coletadas. Estas atividades deverão ser desenvolvidas pelos professores das váriasdisciplinas envolvidas, de maneira organizada e sistemática, integrando conteúdos trabalhados emtodas as séries do Ensino Médio.
Consideramos, portanto,  o estudo do meio uma ferramenta adequada e coerente para oprocesso de ensino-aprendizagem, uma vez que este recurso didático permite a interação entreteoria e prática, através do estudo do espaço a ser estudado, sob diferentes óticas e a partir dediversas abordagens, bem como as transformações que nele ocorrem. Assim, avalia-se que essetrabalho conjunto, que envolve professores de diversas disciplinas, permitirá aos alunos uma visãoampla do espaço em que estão inseridos, além de descobrir aspectos particulares do meio, atravésde pesquisa e reflexão. Para isso, busca-se:

 ·          Entrar em contato com a realidade,  através de seus  múltiplos aspectos,  de maneiraobjetiva, orientada e positiva;
 ·          Proporcionar  observações  que  podem servir  de base  para  a  produção  de  fontes  edocumentos: anotações escritas, desenhos, fotografias e/ou vídeos;
 ·         O compartilhar diferentes olhares possíveis no trabalho de campo, mediante os enfoquesdos sujeitos sociais envolvidos no projeto – alunos, professores e comunidade visitada;
 ·         Coletar de dados e informações específicas do lugar e de seus moradores, bem como asrelações que mantêm com outros espaços;
 ·    Integrar  conteúdos  curriculares  disciplinares  e  interdisciplinares  a  ser  contemplados  naprogramação;
 ·         Incentivar o exercício da cidadania responsável e o respeito às comunidades visitadas;
· Desenvolver, nos alunos, um olhar crítico, contextualizado e investigativo sobre a naturezae a aparente naturalidade do viver social.

Considerando-se, portanto, a importância pedagógica de um estudo do meio, pretende-seque este recurso seja uma atividade integrante do projeto pedagógico da ETEC Takashi Morita.Assim, os alunos do Ensino Integrado poderão contar, no último ano deste nível de ensino, comeste recurso didático, que fará parte de sua bagagem escolar.
Pretendemos que o Estudo do Meio integre este corpo de projetos. Para isso, na disciplinade Geografia, serão desenvolvidas atividades de preparação do projeto, desde a primeira série doEnsino  Médio  e  Ensino  Técnico  Integrado  ao  Médio,  coerentes  e  integradas  aos  conteúdosdesenvolvidos na disciplina, atendendo às bases tecnológicas estabelecidas no Plano de TrabalhoDocente. Os professores das demais disciplinas envolvidas integrarão conteúdos abordados, demaneira a promover a interdisciplinaridade. 

METODOLOGIA
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Preparação do estudo do meio
            A escolha dos roteiros é feita pela Equipe do Projeto (professores e coordenadores doEnsino Médio), respeitando a adequação do currículo a cada turma.
            Fica na responsabilidade dos organizadores a contratação de transporte, fazer reservas,agendamento, enfim, todo o suporte necessário para a visitação.
            Cada professor é responsável pelo conteúdo a ser tratado antes do estudo do meio, bemcomo pelo levantamento bibliográfico e o conteúdo contido na caderneta de campo.
            Definido o roteiro e os conteúdos a serem abordados, os professores apresentarão aosalunos o objetivo do estudo do meio, o roteiro da visita e coordenarão a pesquisa prévia sobre olocal visitado.
            Nesta fase, os alunos definirão grupos de trabalho, sob orientação dos professores, e adivisão de tarefas.  Definirão,  em conjunto  com os  professores  envolvidos,  o  produto  final  dotrabalho, ou seja, a forma de apresentação dos resultados do projeto.
            Neste momento, os professores orientarão os alunos para a preparação de entrevistas,preparando-os para a necessidade de postura ética e respeitosa na abordagem da comunidadevisitada.
            Após a organização dos dados e informações será confeccionada a caderneta de campo,contendo regras  de convívio,  exercícios,  mapa rodoviário,  roteiro  de observação e  questões  aserem  respondidas  pelos  alunos  e  histórico  do  local.  Cada  aluno  receberá  um  exemplar  dacaderneta de campo, que deverá ser preenchida ao longo da visita.

Visita a campo
A visita é feita em data previamente agendada e comunicada aos responsáveis, devendopermanecer apenas por 1(um) dia em visitação. Cada turma será acompanhada por, no mínimo,dois professores por ônibus locado em empresa idônea e com valor de cobrança acessível  aosrecursos disponíveis.
A  saída  será  precedida  da  apresentação  do  roteiro  para  os  alunos,  entrega  dascadernetas de campo e orientações básicas. Ao longo do trajeto, os alunos serão convidados einstigados  a  tecer  observações  e realizar  registros  sobre os  aspectos  observados,  através  daorientação dos professores acompanhantes.
Os alunos deverão realizar entrevistas e anotar aspectos importantes das informaçõesprestadas pelos monitores e professores. Este material  será, posteriormente, sistematizado pararealização de apresentação dos trabalhos.
Preparação de exposição
Os resultados coletados em campo serão sistematizados pelas turmas e apresentadosaos docentes em evento organizado,  sob  coordenação dos professores  envolvidos  no projeto.Pretende-se assim, concretizar o conteúdo e estabelecer um produto final, acessível a toda escola,como resultado final da visitação propiciada pelo Estudo do Meio.

RESULTADOS ESPERADOS
Pretende-se com esse projeto expandir o universo teórico-prático dos alunos,proporcionando reflexão sobre o espaço visitado e sobre o próprio espaço geográfico onde estãoinseridos, tornando o processo ensino-aprendizagem mais significativo.
Assim espera-se:
Ø  Maior interação da comunidade escolar, tanto alunos quanto professores;
Ø  Que os alunos sejam capazes de trazer para a sua realidade o que foi visitado;
Ø  Permitir uma ferramenta de aprendizagem e de avaliação diferenciada;
Ø  Perceber que a interdisciplinaridade é fundamental para a assimilação de conceitos;
Ø  Vivenciar a teoria e aplicabilidade de conceitos assimilados em sala de aula,  nasdiversas disciplinas.
Por  fim,  espera-se que a inserção dos alunos  em um projeto com outras  turmas eprofessores permita uma interatividade respeitosa e consciente,  proporcionando a reflexão dosestudantes  enquanto sujeitos  sociais  e,  portanto,  como agentes  do processo de construção etransformação espaço geográfico, este último considerado como instância da dinâmica social.

EQUIPE

VANESSAALMEIDARIBEIRO
Não

TATIANA DOS SANTOS Não
MARIA ALICE OLIVA DE OLIVEIRA Não
ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA Não
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MARCELO DE RICO ELEODORO
CRONOGRAMA

Atividade Data inicial Data final
Apresentação do Projeto à direção e docentes 02/03/2015 16/03/2015
Coleta de sugestões e contribuições para o Projeto (alunos e
professores) 17/03/2015 31/03/2015
Pesquisa e levantamento de roteiros 01/04/2015 15/04/2015
Apresentação do Roteiro escolhido à comunidade escolar 16/04/2015 30/04/2015
Pesquisa de fornecedores, patrocinadores e levantamento de
fundos 01/05/2015 15/05/2015
Levantamento das informações da área a ser visitada: acervo
bibliográfico e digital 18/05/2015 01/06/2015
Recolhimento de atividades e questões à serem inseridas na
caderneta de campo 02/06/2015 16/06/2015
Impressão da caderneta de campo. Distribuição aos alunos. 17/06/2015 01/07/2015
Visita à campo - data prevista 07/08/2015 08/08/2015
Finalização da caderneta de campo após visitação. 10/08/2015 24/08/2015
Seleção de fotos para banner a ser exposto. 25/08/2015 08/09/2015
Apresentação dos resultados à comunidade escolar 14/09/2015 28/09/2015
Encerramento do Projeto 29/09/2015 09/10/2015

Metas associadas:
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Projeto: Um Dia de Criança 2
Responsável(eis): Prof. Thiago Teixeira, Prof. João Balon, Prof. Paulo Fernandes Pantaleão, Prof. Paulo César Oliveira Gama, Prof. Cristiane

Clementino Ferreira Oliveira, Prof. Agnaldo Marques Cruz E Profª Arinda Maria da Rocha
Data de Início: 27/02/2015
Data Final: 01/06/2015
Descrição: Resumo:

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valoresnecessários à socialização do indivíduo. Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos,autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em quevivem preparados para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa. Neste cenário, ocorpo docente e discente da Etec Takashi Morita, extensão CEU Alvarenga, acreditam que a açãosocial trata-se do ponto inicial desta transformação de uma sociedade, visando caminhar para aconsolidação o justo. Assim, a escolha de um Projeto Social destinado as crianças se mostroumais adequado para iniciar a mudança da realidade em que vivem, pois, além de receptivos àajuda alheia, as crianças caracterizam¬se como a sociedade futura, e detentora do poder e davontade de mudanças. O local escolhido é a "Casa Auxiliadora I" localizada no bairro BalneárioSão Francisco, em São Paulo, uma instituição não governamental e que abriga crianças de 0 a 6anos que, por motivos diversos, estão sob a tutela do Estado Para execução do projeto em acimadescrito, foi feito uma analise de SWOT com base na unidade extensão CEU Alvarenga ondeencontramos. S- Strengths (Forças) Alunos que moram próximos a unidade e sendo assim temgrande interesse na melhoria da comunidade, Alunos com faixa etária média acima de 25 anos,estrutura física da unidade que comporta a execução de diversa atividades, a direção da unidade éaltamente aberta a apoiar os projetos elaborados, corpo docente engajado e envolvido. W -Weaknesses (Fraquezas) Possuímos poucos projetos visando maior integração com acomunidade, devido ao perfil dos nosso alunos onde em praticamente toda sua totalidade trabalhadurante o dia temos grande dificuldade em desenvolver atividades diurnas, pouca conscientizaçãoda importância das atividades que visam o bem estar da sociedade local. O - Opportunities(Oportunidades) A unidade se encontra em uma localidade com diversas demandas sociais, Existeuma instituição próxima a unidade para se realizar uma atividade, consta como meta em nossoPPG a execução de atividades sociais. T - Threats (Ameaças) Condições climáticas desfavoráveisno dia do evento, não participação dos alunos no projeto, não participação dos professores, a nãoarrecadação de donativos, houver algum imprevisto na instituição que impossibilite a execução doprojeto social no local.
Objetivo Geral:
Exercer a cidadania através de um Projeto voltado ao social, evidenciando que, as mudanças e oconhecimento da sociedade onde vivem tratase de uma função básica da escola.
Objetivos Específicos:
Socialização entre alunos, professores e crianças, estas últimas, não inseridas no ambiente daEtec; Evidenciar que a ação social tratase de uma função da escola e do corpo que a compõe; Mostrar as crianças que a mudança na sociedade é possível, mesmo diante do cenário em quevivem; Relacionar o corpo docente e discente da Etec Takashi Morita com crianças, visando asocialização.
Justificativa:
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A "Casa Auxiliadora I" tratase de uma instituição não governamental que abriga crianças de 0 a 6anos, financiada pela Casa de Freiras, ambas localizadas no Balneário São Franscisco, São Paulo.Por funcionar com recursos financeiros limitados, a instituição apresenta problemas em diversosaspectos, desde falta de alimentos até pouca estrutura física para as crianças atendidas. Emborareceba crianças que estão sob a tutela do Estado, não há uma parceria evidente entre a entidadee o poder público, isso, devido à atrasos em repasses de verba e falta de recursos para seadequar as regras municipais, ou seja, as necessidades das crianças que são específicas eimediatas não são atendidas com eficiência. Visto que uma das funções da escola é formarcidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes decompreender a realidade em que vivem preparados para contribuir com a construção de umasociedade mais justa, os discentes da Etec Takashi Morita, extensão CEU Alvarenga, escolheram a"Casa Auxiliadora I" para colocar em prática a ação social. Tal ação visa exercer a cidadania,promover a socialização dos alunos, professores e comunidade, visto que, a extensão CEUAlvarenga e a "Casa Auxiliadora I" estão localizadas no mesmo bairro e conhecem asespecificidades, dificuldades e limitações do local em que estão inseridos.
Metodologia:
Para a realização da Ação Social, o corpo docente da Etec Takashi Morita, extensão CEUAlvarenga, será organizado em grupos com diferentes funções, sendo: grupo de realização dorelatório, à ser apresentado a Unidade Escolar ao término do Projeto; grupo de contato direto coma instituição, realizando o levantamento das necessidades emergenciais, da quantidade necessáriae dos tipos e tamanhos dos objetos a serem coletados (roupas, sapatos, brinquedos, etc); grupode transporte, a organizar a logística para entrega das doações a serem ofertadas; grupo de visita,responsável pela entrega e contato direto com as crianças. Todos os grupos serão gerenciados pordiscentes, e a participação em cada grupo ficará a critério dos alunos. A data para ser realizada àentrega e a visita é 23 de maio de 2015, e por se tratar da época de temperaturas baixas, aconcentração será na doação de roupas de inverno, calçados, cobertores e alimentos.
Resultado Esperado:
Participação de 70% dos alunos e 80% dos professores da classe descentralizada CEU Alvarengano ano letivo de 2015 no projeto social visando atender com donativos 100% das criançasatendidas pela instituição ( 40 crianças )” Casa Auxiliadora I com um KIT contendo um calçado, umcalça e um agasalho.
Esperase que os alunos, professores e comunidade estreitem relações, evidenciando queparticipam de uma mesma sociedade, e ações conjuntas tendem a ser mais eficazes. Que osalunos conheçam as diversas situações da sociedade em que estão inseridos, e que agreguemmaior conhecimento social e de cidadania. Visse que a Etec Takashi Morita exerça a função socialda escola, e que promova o desenvolvimento individual do aluno e em grupo, quanto participantede uma sociedade e de um grupo escolar.

EQUIPE
Professor HAE solicitado

THIAGO TEIXEIRA Não
JOÃO BALON Não
PAULO FERNANDES PANTALEÃO Não
PAULO CÉSAR OLIVEIRA GAMA Não
CRISTIANE CLEMENTINO FERREIRA OLIVEIRA Não
AGNALDO MARQUES CRUZ Não
ARINDA MARIA DA ROCHA Não

Um dia de criança 2 - Atividade
Atividade Data inicial Data final
Divisão dos discentes em grupos de execução 02/03/2015 13/03/2015
Reunião e organização entre os representantes dos grupos 16/03/2015 27/03/2015
Início da campanha de recolhimento de produtos para doação 01/04/2015 14/04/2015
Contagem de estoque e novas metas de recolhimento 15/04/2015 30/04/2015
Contagem de estoque total e logística de transporte 01/05/2015 15/05/2015
Organização de transporte, deslocamento e equipe devisitação 18/05/2015 22/05/2015
Dia da visitação: Um dia de criança 23/05/2015 23/05/2015
Finalização do relatório 25/05/2015 28/05/2015
Entrega do relatório e divulgação à comunidade 29/05/2015 29/05/2015

Metas associadas:
Conseguir participação de 70% dos alunos e 80% dos professores em projeto social no ano de 2015 - CD CEU Alvarenga.
Projeto: IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO MODULAR EM ELETRÔNICA
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Responsável(eis): Prof. Sandro Martins Vargas/Prof. Marcelo Coelho de Souza
Data de Início: 01/03/2013
Data Final: 31/12/2015
Descrição:

PROJETO EM ELABORAÇÃO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA
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1.  IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Nome: Escola Técnica Estadual de Takashi Morita
Endereço: Rua Mario Lopes Leão, 1050A – Santo Amaro
Código: 200
Município: São Paulo
Telefone: (011) 5521-0636
E-mail: secretaria@etecsta.com.br
Site: http://www.etecsta.com.br
Ato de criação da Escola: Decreto 54.063 publicado no DOE em 26/02/2009 e a instalação da Escola foi em 26/02/2009.

Cursos mantidos:
Ensino Técnico (modular):
•    Automação Industrial
•    Contabilidade
•    Instrumentação e Equipamentos Industriais
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•    Logística
•    Segurança do Trabalho
•    Secretariado
•    Administração
•    Marketing
Ensino Técnico Automação Integrado  ao Médio
                     Ensino Médio
2. ASPECTOS INTERNOS DA ETEC TAKASHI MORITA
2.1. ETEC TAKASHI MORITA EM NÚMEROS
Número total de alunos no 1º semestre de 2012: 1285 alunos
Número de Classes: 06 período matutino
Número de Classes: 08período vespertino
Número de Classes: 27 período noturno
Número de Classes  01 período Integral
Número total de professores em exercício: 106
Número total de funcionários em exercício: 10
Funcionários Técnico-administrativos: 02

2.2.  MODALIDADES OFERECIDAS DE ENSINO

ENSINO MÉDIO
Lei Federal nº 9394/96 – Parecer CEE nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/98, Seção I, pag. 13 – Resolução CNE/CEB nº 03/98 –
Indicação CEE nº 09/2000

ENSINO TÉCNICO
Parecer CEE 105/98 – DOE de 02/04/98
Lei Federal nº 9394/96- Resolução CNE/CEB nº 04/99 – Parecer CNE/CEB nº 16/99 – Decreto Federal nº 5154/04 – Resolução CNE/CEB nº
01/05 – Indicação CEE nº 08/2000.
CURSO    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC    NIC
Automação Industrial    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n.º 3, de 6-1-2009, publicada no DOE de 13-1-2009, seção I, página
33.    
Contabilidade    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n.º 6, de 6-1-2009, publicada no DOE de 17-1-2009, seção I, página 52.    
Instrumentação e Equipamentos Industriais    Plano de Curso aprovado pela Portaria do Presidente do Conselho Estadual de Educação nº 382
de 04/07/2008, publicada no DOE de 05/07/2008, seção I, página 43..    
Logística    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n.º 6, de 6-1-2009, publicada no DOE de 17-1-2009, seção I, página 52.    
Segurança do Trabalho    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n.º 2, de 5-1-2009, publicada no DOE de 13-1-2009, seção I, página
33.    
Automação Integrado Médio    Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 97, de
17-10-2011, publicada no DOE de 18-10-2011,seção I, página
88.

2.3. NÚMERO DE CLASSES
Cursos                                                         Turmas                   Turno
Ensino Médio                                                      06                      Manhã
Automação Industrial                                          02                      Tarde
Instrumentação e Equipamentos Industriais           03                      Tarde
Logística                                                            03                       Tarde
Automação Industrial                                          03                       Noite
Contabilidade                                                     03                       Noite
Instrumentação e Equipamentos Industriais           03                      Noite
Segurança do Trabalho                                       03                       Noite
Logística                                                            06                       Noite
Secretariado                                                      02                       Noite
Administração                                                    01                       Noite
Marketing                                                          01                       Noite
Automação Integrado Médio                                01                       Manhã/tarde

2.4.  AGRUPAMENTO DISCENTE 1°sem 2012
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Habilitação    Turno    Classes    Alunos    

    Administração
Noite     1     28    
    Administração
Noite     1     21    
    Automação Industrial
Noite     1     32    
    Automação Industrial
Tarde     1     20    
    Automação Industrial
Tarde     1     22    
    Automação Industrial
Noite     1     40    
    Automação Industrial
Noite     1     40    
    Automação Industrial (Integrado)
Diurno    1     40    
    Contabilidade
Noite     1     40    
    Contabilidade
Noite     1     34    
    Contabilidade
Noite     1     29    
    Ensino Médio
Manhã     1     40    
    Ensino Médio
Manhã     4     148    
    Ensino Médio
Manhã     2     84    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Tarde     1     30    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Noite     1     25    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Noite     1     27    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Noite     1     40    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Tarde     1     17    
    Instrumentação e Equipamentos Industriais
Tarde     1     17    
    Logística
Tarde     1     40    
    Logística
Noite     1     31    
    Logística
Noite     1     31    
    Logística
Noite     1     24    
    Logística
Noite     1     19    
    Logística
Noite     1     24    
    Logística
Noite     1     19    
    Logística
Tarde     1     29    
    Logística
Tarde     1     28    
    Logística
Noite     1     27    
    Logística
Noite     1     30    
    Marketing
Noite     1     21    
    Marketing
Noite     1     16    
    Secretariado
Noite     1     30    
    Secretariado
Noite     1     25    
    Secretariado
Noite     1     24    
    Segurança do Trabalho
Noite     1     40    
    Segurança do Trabalho
Noite     1     27    
    Segurança do Trabalho
Noite     1     26    

Soma total     43    1.285    
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2.5.  RECURSOS FÍSICOS ATUAIS DA U.E.
Salas de aulas
Salas nas classes descentralizadas    11
15
Biblioteca com acervo de 675 livros    01
Salas ambientes    01
Laboratórios de Química/ Biologia/ Instrumentação analítica    01
Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital    01
Laboratório de Informática
Laboratório de Automação Industrial e Microcontroladores
Laboratório de Instalações elétricas e comandos
Laboratório de Máquinas e Comandos Elétricos
Laboratório de Física e Instrumentação hidráulica e pneumática
Laboratório de Farmácia
Laboratório de Gestão e Protocolo Hart
Laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho    02
01
01
01
01
01
01
01
Cantina    01
Sala dos professores    01
Salas administrativas    04
Sanitários masculinos    03
Sanitários femininos
Sanitário masculino para deficiente
Sanitário feminino para deficiente    03
02
02
Quadra poli esportiva    01
Vestiário    02

              2.6- Classes Descentralizada da Etec Takashi Morita

     Local         
    CEU ALVARENGA
    CEU PARELHEIROS
    EE PAULO EIRÓ

3 –Caracterização do contexto externo
           3.1 Características regionais
Distrito paulistano de
Santo Amaro

Área
15,60 km²
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População
(74°) 60.373 hab. (2010)
Densidade
38,70 hab./ha
Renda média
R$ 3.665,76
IDH
0,943 - muito elevado(9°)
Subprefeitura
Santo Amaro
Região Administrativa    Centro-Sul
Área Geográfica    7 (norte) e 6 (sul)
Distrito de Santo Amaro e arredores
Distritos de São Paulo  
Santo Amaro é um distrito da zona sul da cidade de São Paulo, SP, Brasil. Foi um município independente até ser incorporado por São Paulo
em 1935.
É a região da cidade onde houve a maior concentração de imigrantes alemães a partir de 1827. Em 1832, foi elevado a município, se
desmembrando de São Paulo, e permaneceu assim até 1935, quando voltou a ser incorporado novamente por São Paulo. A partir de 1940,
soma-se a parcela de europeus ligados a atividade industrial o constante fluxo migratório de nordestinos, que intensificaram o comércio do
bairro.
Atualmente é o mais importante centro da região sul da cidade, sendo considerado, para esta e também para vários municípios vizinhos, mais
importante que o centro da cidade de São Paulo. É, em boa parte composto por loteamentos de alto padrão, embora ainda haja certas
regiões onde predomina o comércio popular, como o Largo 13 de Maio.
Possui atualmente, 4 universidades e 8 faculdades, 21 escolas de ensino fundamental municipais, 50 escolas estaduais e 65 escolas
particulares. As de ensino médio somam 32 escolas estaduais e 43 particulares. A estrutura de cultural e de lazer conta ainda com 5
bibliotecas, 4 casas de cultura e o Teatro Paulo Eiró, em homenagem ao poeta local de maior projeção.
História
 Antecedentes: Missão de Ibirapuera
O primeiro registro de ocupação da região refere-se a uma missão jesuíta de índios guaianases chamada "missão do Ibirapuera". O nome, na
língua tupi (ybyrá-puera), significa "pau podre", "árvore apodrecida". O aldeamento foi um dentre vários devastados pela varíola.[1]
 Fundação
José de Anchieta, vindo do povoado de São Paulo de Piratininga, em uma das várias vezes que visitou a região, percebeu que, devido ao
número de índios catequizados e colonos instalados na região, era possível constituir ali um povoado. Para esse fim, foi construída uma capela
em terras do português João Paes e de sua esposa Suzana Rodrigues, os quais doaram à capela a imagem de Santo Amaro. A região de
Santo Amaro foi, então elevada a paróquia em 1680[1] e transformada em freguesia em 1686.
Colonização alemã
No final do Primeiro Reinado, por ocasião do casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia de Leuchtenberg, o primeiro grupo de colonos
alemães veio se juntar ao povoamento daquela região. Data dessa época de pioneiros o cemitério da Colônia (alemã), em Parelheiros.
No final do século XIX e início do século XX, novos grupos de alemães (e também de escandinavos) dirigiram-se à região de Santo Amaro,
estabelecendo-se preferentemente no bairro do Alto da Boa Vista, ao qual deram uma característica própria que persiste até os dias de hoje.
 Município
Em 1832, Santo Amaro tornou-se município separado de São Paulo, sendo instalado em 7 de abril de 1833. O município, então, abrangia todo
o território ao sul do córrego da Traição (hoje canalizado sob a avenida dos Bandeirantes), estendendo-se até a serra do Mar, incluindo as
terras correspondentes aos atuais municípios de Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e
Juquitiba.
Em 1886, foi inaugurada a linha férrea de São Paulo a Santo Amaro, com a presença do imperador Pedro II. A antiga linha seguia desde pelo
que hoje corresponde à Avenida da Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais e Avenida Jabaquara (o trajeto da atual Linha 1 do
metrô). Ela então passava por trás de onde, mais tarde, seria construído o aeroporto de Congonhas, seguindo então para o centro do
município. O plano original para construção da linha previa que ela fosse estendida até o São Lourenço da Serra[2].
Essa linha de trens foi substituída, em 7 de julho de 1913, por uma linha de bondes, que do trajeto anterior desviava na Rua Domingos de
Morais para a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, seguindo pelas regiões de Indianópolis, Campo Belo, Brooklin Paulista e Alto da Boa Vista,
dando origem ao que hoje são a Avenida Ibirapuera e a Avenida Vereador José Diniz.
Em 1899, foi inagurada a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro e, em 1924, a igreja Matriz de Santo Amaro (atual catedral de Santo
Amaro, pois em 27 de maio de 1989 o papa João Paulo II criou a diocese de Santo Amaro, desmembrando a região da arquidiocese de São
Paulo).
 Reincorporação
A inauguração do Aeroporto de Congonhas, em 1934, foi uma das razões pelas quais o decreto estadual número 6983, de 22 de fevereiro de
1935, determinou a extinção do município de Santo Amaro, incorporando-o ao município de São Paulo. (Durante a Revolução
Constitucionalista de 1932, o aeroporto Campo de Marte foi ocupado pelas tropas rebeldes, o que levou o Governo de Getúlio Vargas a
procurar locais alternativos para o transporte aéreo em São Paulo.)
A área do antigo município foi então subdividida nos subdistritos de Santo Amaro, Ibirapuera, Capela do Socorro, e no distrito de Parelheiros.
Movimentos emancipacionistas ocorridos nas décadas de 1950, 1970 e 1980, contudo, não conseguiram sensibilizar a população para que
Santo Amaro fosse novamente elevado à condição de município.
 Atualidade
O antigo município de Santo Amaro corresponde às atuais áreas 6 e 7 do município de São Paulo (sul e sudoeste), englobando os atuais
distritos paulistanos de Santo Amaro, Campo Grande, Campo Belo, parte do distrito do Itaim Bibi, Cidade Ademar, Pedreira, Campo Limpo,
Capão Redondo, Vila Andrade, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros e Marsilac, que, segundo a
estimativa do IBGE para 2004, totalizavam uma população de aproxidamente 2.100.000 de habitantes, em uma área de 660 km², que
corresponde a 43% do total da superfície do município de São Paulo.
O distrito de Santo Amaro, centro da Zona Sul de São Paulo, continua a exercer considerável influência sobre os moradores dos municípios
que já pertenceram a seu território.
É curioso observar que em áreas de Parelheiros e de Marsilac ainda são encontradas aldeias de índios guaranis, descendentes dos indígenas
das épocas jesuíticas.
A região de Santo Amaro concentra importantes indústrias, sobretudo na região localizada entre Santo Amaro e Jurubatuba, precisamente no
distrito de Campo Grande.
Recentemente, grandes escritórios e sedes de bancos estabeleceram-se nas áreas próximas à Marginal do Rio Pinheiros.
Nesse distrito reside o Museu de Santo Amaro, cuja curadoria pertence ao CETRASA.
Referências
1.    ↑ a b MARCILDO, Maria Luiza. A Cidade de São Paulo: povoamento e população, 1750-1850. São Paulo: Pioneira, 1973.
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2.    ↑ Lei Provincial nr. 56, de 11 de maio de 1877

     Local         
3     CEU 3ALVARENGA
     CEU PARELHEIROS
     EE PAULO EIRÓ

3. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO EXTERNO
3.1. CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

O contexto externo é um dos pilares da escola e de todos os projetos nela envolvidos – trata-se da análise de parte da sociedade em que a
escola está fisicamente situada. A análise externa é um pilares da escola pois temos que adotar medidas sólidas e em caráter definitivo para
atender os parâmetros sociais e culturais da redondeza e de toda região de abrangência da escola.
A ETEC Takashi Morita está localizada no extremo sul  da cidade de São Paulo,. Desta maneira, não atendemos apenas a população dos
arredores da escola, que compreende a subprefeitura de Santo Amaro, mas  expandimos nosso atendimento ao público de outras regiões do
extremo sul,  incluindo as subprefeituras de Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Parelheiros e M´Boi Mirim, sendo que todas
essas sub-regiões possuem praticamente as mesmas características políticas, sócio-econômicos e culturais.

Dados demográficos da Zona Sul
3

 Dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo.
Subprefeituras    Distritos    Área (km²)    População (1996)    População (2000)    População (2008)    Densidade Demográfica (Hab/km²)
Santo Amaro    Americanópolis    -    -    -    -    -
    Brooklin Novo    -    -    -    -    -
    Campo Belo    8.85    71,688    66,756    59,202    6,691.50
    Campo Grande    13.01    87,272    91,298    96,670    7,432.33
    Chácara Santo Antônio    2.5    -    4,906    -    1,966
    Cupecê    -    -    -    -    -
    Granja Julieta    3.66    -    24,619    -    6,728
    Planalto Paulista    -    -    -    -    -
    Santo Amaro    15.94    67,044    60,673    51,549    3,234.11
    Vila Mascote    -    -    -    -    -
    TOTAL    37.8    226,004    218,727    207,421    5.785,98
Campo Limpo    Campo Limpo    12.51    176,823    191,239    213,197    17,044.89
    Capão Redondo    13.85    218,788    240,353    270,826    19,547.84
    Morumbi Sul    -    -    -    -    -
    Pirajussara    -    -    -    -    -
    Valo Velho    -    -    -    -    -
    Vila Andrade    10.31    57,702    73,293    94,834    9,195.05
    Vila das Belezas    -    -    -    -    -
    TOTAL    36.67    453,313    586,341    578,857    15.269,318
Cidade Ademar    Balneário São Francisco    -    -    -    -    -
    Cidade Ademar    12.19    238,214    243,297    248,886    20,419.26
    Jardim Miriam    -    -    -    -    -
    Pedreira    18.41    107,047    126,989    153,827    8,354.33
    Vila Joaniza    -    -    -    -    -
    TOTAL    30.6    345,261    370,286    402,713    14.386,79

M'Boi Mirim    Capela    -    -    -    -    -
    Centro Empresarial    -    -    -    -    -
    Jardim Ângela    37.05    213,335    245,125    284,643    7,683.68
    Jardim São Luís    25.69    223,343    238,858    259,803    10,111.35
    Parque Independência    -    -    -    -    -
    TOTAL    62.74    436,678    483,983    544,446    8.897,52
Parelheiros    Embura    -    -    -    -    -
    Engenho Velho    -    -    -    -    -
    Marsilac    208.26    7,238    8,380    9,775    46.94
    Parelheiros    152.34    78,188    102,274    138,464    908.91
    TOTAL    360.6    85,426    110,654    148,239    477,93
Capela do Socorro    Cidade Dutra    28.05    181,335    191,203    203,132    7,242.25
    Grajaú    92.53    261,878    331,837    433,614    4,686.04
    Guarapiranga    -    -    -    -    -
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    Interlagos    -    -    -    -    -
    Jardim Edda                        
    Jardim Edi    -    -    -    -    -
    Jurubatuba    -    -    -    -    -
    Parque Cocaia    -    -    -    -    -
    Socorro    11.65    40,983    39,139    36,155    3,103.39
    TOTAL    132.23    484,196    562,179    672,901    5.010,56

*Senso publicado pela Prefeitura em 2008 (Informações atualizadas em 2010)

A região metropolitana de São Paulo, vem registrando redução, há anos, da taxa de desemprego, estimada em 15,2%, no ultimo
levantamento realizado pela Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados),  mas isso não significa que está em
patamares baixos e pelo contrário, nessa microrregião (das subprefeituras acima indicada) representa 28,8% da população em idade ativa,
vale ressaltar que o valor médio de desemprego na cidade de São Paulo é de 17,4%.
A taxa de desemprego também é maior para o sexo feminino sendo 34,9% contra apenas 26,7 para os homens, vale lembrar que as
mulheres representam 44% da população economicamente ativa e 55% dos desempregados.
Quando relacionamos desemprego com raça/cor reforça o diagnóstico já conhecidos da maior precariedade das condições de vida dos
negros, pois normalmente exige-se muito mais empenho dos negros para concretizar favoravelmente a busca por um emprego /trabalho,
cuja taxa de desemprego dessa região é de 36,4% .
Trata-se de uma região carente em que a mão-de-obra é predominantemente realizada pelo sexo feminino, através de serviços domésticos,
setor que pior remunera entre os demais. A renda média entre os economicamente ativos é de R$ 772,00, caracterizado principalmente pelo
emprego assalariado no setor privado.
Distribuição dos Domicílios, por Faixas de Renda per Capita, segundo Distritos
Município de São Paulo em 2000
(Em porcentagem)
Distritos    Faixas de Renda (em Salários Mínimos)
    Menos de 1/2 SM    De 1/2 a Menos de 1 SM    De 1 a Menos de 1 1/2 SM    De 1 1/2 a Menos de 3 SM    De 3 a Menos de 5 SM    De 5 a
Menos de 10 SM    De 10 SM e Mais

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO    8,89    12,27    12,60    25,35    15,05    13,75    12,08
Campo Grande    2,75    5,55    6,79    19,97    18,54    24,37    22,03
Campo Limpo    11,11    16,17    15,40    28,83    14,20    9,88    4,42
Capão Redondo    13,29    18,35    18,22    29,51    12,18    6,71    1,74
Cidade Ademar    11,61    15,75    15,02    29,69    13,66    9,89    4,37
Cidade Dutra    10,85    15,32    15,29    29,18    15,32    10,08    3,96
Grajaú    18,09    22,62    18,41    27,54    9,21    3,48    0,66
Jardim Ângela    17,25    23,03    18,67    27,91    9,08    3,30    0,78
Jardim Helena    18,29    23,84    17,84    25,93    9,22    4,29    0,59
Jardim São Luís    11,37    16,59    16,57    30,19    14,58    8,06    2,65
Marsilac    32,75    24,00    17,45    19,60    3,80    1,30    1,10
Morumbi    3,15    4,68    3,50    7,91    8,42    15,90    56,44
Parelheiros    21,56    24,73    18,88    24,18    7,36    2,39    0,91
Pedreira    15,95    19,78    17,09    28,13    12,01    5,92    1,13
Santo Amaro    2,55    1,30    3,16    11,98    17,31    24,77    38,94
Socorro    3,69    6,22    7,46    21,61    22,89    23,31    14,82
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
Nota: Exluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.
Salário mínimo de referência do Censo 2000: R$151,00.
3.2. CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO ALVO
Dentro do cenário mostrado anteriormente, chegamos ao nosso ponto principal, nossos alunos, que são resultados do perfil  sócio-
econômica composto pela somatória da falta de política público com o baixo nível de escolaridade – com menos de 8 anos de estudo,
analisando jovens com até 24 anos de idade.
Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono do Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa - Município de São Paulo
1999-2002
Dependência Administrativa    Aprovação    Reprovação    Abandono
1999    83,1    5,4    11,5
Pública    81,1    5,7    13,2
   Estadual    80,9    5,7    13,4
   Municipal    90,0    5,9    4,1
   Federal    93,8    5,6    0,6
Particular    92,4    3,9    3,7
2000    81,9    6,6    11,5
Pública    79,6    7,1    13,3
   Estadual    79,5    7,1    13,4
   Municipal    91,9    6,4    1,7
   Federal    94,7    4,8    0,5
Particular    93,3    4,0    2,7
2001    83,9    7,3    8,8
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Pública    82,0    7,9    10,1
   Estadual    82,0    7,9    10,1
   Municipal    87,3    8,1    4,6
   Federal    94,3    4,1    1,6
Particular    93,6    4,3    2,1
2002    83,8    8,9    7,3
Pública    81,9    9,7    8,4
   Estadual    81,8    9,7    8,5
   Municipal    86,8    8,3    4,9
   Federal    93,6    6,0    0,4
Particular    94,2    4,7    1,1
Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep;
Fundação Seade.            
Esse quadro, acima descrito,  se trata de um paradigma, onde os costumes familiares acabam sendo repassados aos jovens, fazendo com
que o quadro da nossa clientela seja praticamente o mesmo que há anos atrás.
A falta de acesso às tecnologias, às informações e ao desenvolvimento da população carente faz com que a escola seja a referência e o
principal local das exigências e cobranças acarretadas pela visão de que a escola deve ser assistencialista e oferecer soluções. Assim,
assumimos como principal  responsabilidade o ensino de alta qualidade e reinserção do profissional no mercado de trabalho, reduzindo os
impactos desse paradigma.

4. JUSTIFICATIVA

O curso Técnico em Eletrônica proposto pela ETEC Takashi Morita vem atender às necessidades da formação de
mão de obra para o parque industrial da região de Santo Amaro do Alto Tietê. Pesquisa de mercado realizada junto
a essas indústrias mostra a carência de profissionais especializados, aptos a atuarem na área de eletrônica. Por outro
 lado, a implantação de mais de cinqüenta novas indústrias na cidade de Mogi das Cruzes, conforme        notícia da
imprensa local, no início de setembro de 2006, justifica de imediato, a oferta desta modalidade técnica.
Além do mais a localização desta ETEC facilita muito o acesso a esta escola tanto para os alunos como para o corpo
docente, evitando os atrasos de alunos e docentes, evasão de alunos , bem como a própria contratação de docentes ,
já que estamos localizados próximos da Estação de Trem (linha C interligada a linha amarela e lilás do Metrô),
 e terminal rodoviário.
Observe ainda que o curso de Técnico Eletrônico dá ao aluno formado neta modalidade, a possibilidade de atuar nas áreas de
Telecomunicações, Automação e Instrumentação, já que a sua grade curricular é dotada de disciplinas que  transmitem competências e
habilidades gerais destas áreas  , o que não ocorre com os cursos técnicos de Automação Telecomunicações e Instrumentação .

4.1.  INTRODUÇÃO

Organização Curricular:
A organização curricular, para atendimento ao objetivo, está estruturada em módulos articulados, atendendo às qualificações profissionais de
nível técnico identificadas no mercado da região. O curso é estruturado em quatro módulos de 500 horas, adicionado a um estágio curricular
de 100 horas. Ao concluir o primeiro módulo, o aluno terá direito a um certificado de Qualificação Técnica em Instalador / Montador
Eletroeletrônico. Dando continuidade, após o término do segundo módulo, receberá um certificado de Qualificação Técnica em Operador /
Reparador Eletroeletrônico. Após a conclusão dos três módulos e realização do estágio supervisionado, o aluno receberá um certificado de
Técnico em Eletrônica e deverá ter adquirido as competências e habilidades apresentadas no referido Plano de Curso. A prática profissional
será adquirida em empresas, nos laboratórios e nas oficinas da unidade escolar, mantendo perfeita sintonia com o desenvolvimento dos
conceitos teóricos. O aproveitamento do aluno será mensurado por meio de diversas formas de avaliações sendo que, aqueles com
aproveitamento insuficiente, serão submetidos a estudos de recuperação contínua e paralela.
Ao concluir o terceiro módulo, o aluno terá direito a um certificado de Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Técnico em Eletrônica.
Após a conclusão dos quatro módulos e realização do estágio supervisionado, o aluno receberá um certificado de Técnico de Nível Médio de
Técnico em Eletrônica e deverá ter adquirido as competências e habilidades apresentadas no referido Plano de Curso. A prática profissional
será adquirida em empresas, nos laboratórios e nas oficinas da unidade escolar, mantendo perfeita sintonia com o desenvolvimento dos
conceitos teóricos. O aproveitamento do aluno será mensurado por meio de diversas formas de avaliações sendo que, aqueles com
aproveitamento insuficiente, serão submetidos a estudos de recuperação contínua e paralela.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO
O Curso Técnico em Eletrônica  é relevante na zona sul de São Paulo, onde se localiza a ETEC Takashi Morita , por ser esta uma região com
um elevado número de indústrias, comércio, além de inúmeras outras atividades, que demandam serviços de um Técnico em Eletrônica ,
como podemos ver nos quadros estatísticos a seguir, divulgados pelo Observatório das MPEs do SEBRAE-versão 20-04-2007.
Observa-se que no Distrito de Santo Amaro, excluindo os distritos vizinhos  existem 5211 estabelecimentos comerciais, 5098
estabelecimentos prestadores de serviços e 1249 indústrias, isso considerados apenas as MPEs, desconsiderando portanto os grandes
shopping centers e as indústrias multinacionais.  São mostrados também quadros relativos aos distritos vizinhos para apreciação da demanda.
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4.3.  PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO E RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR

5. OBJETIVOS
Formar um profissional com habilidades e competências para execução de serviços de manutenção, instalação e outras necessidades exigidas
por empresas de processo industrial ou prestadora de serviços, na área de eletrônica.
Perfil Profissional de Conclusão:
O objetivo principal do curso é o desenvolvimento de habilidades e competências na execução de tarefas como, manutenção, instalação e
toda atividade relacionada à área eletrônica, inclusive desenvolvimento de circuitos e equipamentos.
Dentre às inúmeras habilidades e competências que o Técnico em Eletrônica terá adquirido, ao concluir o curso, pode-se relacionar:
-capacidade para interpretação de normas técnicas, padrões e legislação pertinente;
-coordenação de equipes de trabalho que atuam nas áreas de manutenção, instalação, e outras, aplicando métodos e técnicas de gestão
administrativa;
-aplicação de normas técnicas de segurança do trabalho, relacionadas aos riscos elétricos;
-elaboração de projetos e esquemas, em obediência às normas técnicas vigentes;
-capacidade para avaliação técnica de medições e ensaios eletroeletrônicos, visando reparação ou melhoria de equipamentos e produtos
industriais;
-apresentação de propostas de melhoria para os sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção.

6. INDICADORES DE DEMANDA

6.1.  DO PLANO REGIONAL E ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Capítulo I – Dos Objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Região
Art.6º - São objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Plano Regional
Estratégico:
II. promover a qualidade de vida e do meio ambiente, reduzindo as desigualdades e a
exclusão social;
VI. enriquecer culturalmente a região pela diversificação, atratividade e competitividade;
VIII. preparar a região para a recepção de atividades macro-metropolitanas;
XV. promover o desenvolvimento econômico, orientado para a criação e a manutenção de
empregos e rendas;
Capítulo III – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida
Art.9° - São objetivos para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida
II. incentivar a instalação de empresas com serviços de alta tecnologia;
III. visar melhor aproveitamento e desenvolver o perfil terciário da cidade, com a criação
de novas oportunidades de trabalho, abrigando novos usos junto à infra-estrutura atual
e àquela a ser implantada;

6.2. RECORTES DE ANÚNCIOS COM OFERTAS DE ESTÁGIO DE ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR
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6.3.  RECORTES DE ANÚNCIOS COM OFERTAS DE EMPREGO DE ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR

6.4. CURSO TÉCNICO DA MESMA ÁREA PROFISSIONAL NA REGIÃO
 7. RECURSOS FÍSICOS NECESSÁRIOS

7.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
A finalidade dos laboratórios será oferecer suporte para a realização de aulas práticas dos componentes curriculares, desde o primeiro módulo,
para simulação da área de trabalho em que deverão atuar.
7.2. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
O espaço físico de aproximadamente 80m2, com pé direito de 3m, boa iluminação e piso antiderrapante.

7.2.1. EQUIPAMENTOS

11. PERFIL PROFISSIONAL

11.1. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO     ELETRONICA
    ÁREA DE ATIVIDADES
A – CONSERTAR APARELHOS ELETRÔNICOS
•    Avaliar o funcionamento dos aparelhos conforme padrões de desempenho.
•    Identificar defeitos em equipamentos eletrônicos.
•    Fazer calibração de aparelhos eletrônicos.
•    Testar aparelhos eletrônicos com instrumentos de precisão.
B – INSTALAR EQUIPAMENTOS E/ OU APARELHOS ELETRÔNICOS
•    Avaliar ambiente e condições de instalação do equipamento e/ ou aparelho.
•    Verificar ajustes em equipamentos e/ ou aparelhos eletrônicos conforme parâmetros.
•    Calibrar os equipamentos e/ ou aparelhos eletrônicos.
•    Simular testes em condições diversas.
C – DESENVOLVER DISPOSITIVOS DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS
•    Identificar a alteração ou mudança do dispositivo.
D – FAZER MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS
•    Deslocar-se para manutenção in loco.
•    Levantar dados sobre o problema com o usuário.
•    Avaliar o funcionamento do equipamento conforme especificações.
•    Analisar o esquema elétrico do equipamento.
•    Corrigir o defeito e/ ou problema apresentado no equipamento.
•    Testar o equipamento.
E – SUGERIR MUDANÇAS DE PROCESSO DE PRODUÇÃO
•    Implementar dispositivos de automação.
•    Instalar equipamentos eletrônicos.
F – ESTABELECER COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA
•    Estabelecer relações funcionais internas e externas.
•    Participar de reuniões técnicas com pessoal interno e externo.
G – REDIGIR DOCUMENTOS
•    Elaborar gráficos de resultados positivos e negativos.
H – INSTALAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
•    Interpretar documentação do projeto.
•    Montar componentes eletroeletrônicos em sistemas de automação.
I – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS
•    Manter sigilo profissional.
•    Trabalhar sob pressão.
•       Lidar com clientes e fornecedores.

11.2. PERFIL PROFISSIONAL DAS QUALIFICAÇÕES
MÓDULO I – SEM CERTIFIICAÇÃO TÉCNICA
ÁREA DE ATIVIDADES
A – CONSERTAR APARELHOS ELETRÔNICOS
•    Interpretar esquemas elétricos.
•    Identificar componentes eletrônicos.
B – DESENVOLVER DISPOSITIVOS DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS
•    Especificar componentes eletrônicos.
•    Montar circuitos eletrônicos.
•    Testar circuitos eletrônicos.
C – ASSEGURAR A QUALIDADE DE PRODUTO E SERVIÇOS
•    Interpretar normas.
•    Aplicar normas e procedimentos.
•    Realizar testes conforme procedimentos e normas.
•    Coletar dados para elaboração de relatórios.
•    Elaborar relatórios.
D – ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS
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•    Aplicar normas técnicas.
•    Analisar dificuldades para a execução do projeto.
•    Executar esboços e desenhos.
•    Dimensionar circuitos eletroeletrônicos.
•    Utilizar softwares específicos.
E – REALIZAR PROJETOS
•    Seguir especificações do projeto.
•    Executar montagem do projeto.
F – OPERAR SISTEMAS ELÉTRICOS
•    Seguir normas, instruções e procedimentos.
G – ORGANIZAR O LOCAL DE TRABALHO
•    Desligar aparelhos e instrumentos.
•    Organizar ferramentas e instrumentos.
•    Limpar a área de trabalho utilizando material adequado.
•    Proteger equipamentos dos resíduos (poeira).
H – REDIGIR DOCUMENTOS
•    Descrever procedimento de trabalho.
I – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS
•    Conhecer informática para operar aplicativos padronizados.
•    Seguir normas técnicas vigentes.
•    Trabalhar em equipe.
•    Demonstrar relacionamento interpessoal.
•    Demonstrar afinidade para trabalhar com informática.
MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
ÁREA DE ATIVIDADES
A – CONSERTAR APARELHOS ELETRÔNICOS
•    Substituir componentes danificados, se necessário.
B – INSTALAR EQUIPAMENTOS E/ OU APARELHOS ELETRÔNICOS
•    Inspecionar equipamento e/ ou aparelho visualmente.
C – FAZER MANUTENÇÕES PREVENTIVA E PREDITIVA DOS EQUIPAMENTOS
•    Trocar peças conforme vida útil preestabelecida.
•    Conferir os ajustes conforme o padrão.
•    Testar o funcionamento do equipamento.
D – ORGANIZAR O LOCAL DE TRABALHO
•    Selecionar material bom e/ ou rejeitado.
E – ESTABELECER COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA
•    Registrar ocorrências em boletins, formulários e carta de manutenção.
•    Preencher formulário de disposição de peças rejeitadas.
F – REDIGIR DOCUMENTOS
•    Preencher cartão de rastreabilidade do aparelho.
•    Registrar ocorrências.
•    Preencher formulário de reposição de peças rejeitadas.
G – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS
•    Conhecer inglês técnico.
•       Demonstrar receptividade.
•    Demonstrar iniciativa.
•    Agir com paciência.
MÓDULO III – Qualificação Técnica de Nível Médio: AUXILIAR TÉCNICO EM
ELETRÔNICA
O AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que executa montagens,
instalação e manutenção de circuitos eletrônicos. Participa na execução de projetos e na
elaboração de relatório técnico. Realiza testes e calibração em aparelhos eletrônicos.
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
♦ Interpretar circuitos elétricos, eletroeletrônicos.
♦ Avaliar o funcionamento dos aparelhos conforme padrões de desempenho.
♦ Conhecer e avaliar os tipos e características das máquinas, instrumentos e
equipamentos.
♦ Correlacionar as técnicas de desenho e de representação gráfica com seus
fundamentos matemáticos e geométricos.
♦ Identificar e avaliar circuitos digitais.
♦ Identificar e avaliar sistemas de telefonia.
♦ Executar serviços de montagem, instalação e manutenção de circuitos eletrônicos,
eletroeletrônicos e de controle de potência.

12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

12.3. PLANO DE CURSO.

I.1 – ELETRICIDADE BÁSICA
Função: Estudos e Projetos de Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Executar cálculos com grandezas elétricas.
2. Interpretar esquemas eletroeletrônicos e montar circuitos básicos.
3. Selecionar instrumentos e equipamentos de medição e teste.
4. Efetuar ensaios, respeitando as características e limitações técnicas de componentes e circuitos básicos.    
1.1. Relacionar as grandezas elétricas física e matematicamente.
1.2. Manusear a calculadora científica.
1.3. Efetuar cálculos matemáticos.
2.1. Identificar os componentes e os elementos básicos dos circuitos.
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2.2. Realizar montagem de circuitos básicos.
3. Utilizar as grandezas e escalas dos instrumentos de medição.
4.1. Relacionar os conceitos com a prática.
4.2. Aplicar metodologia de correta utilização de equipamentos e instrumentos de medição.
4.3. Adotar uma postura adequada ao ambiente laboratorial, demonstrando organização, asseio e responsabilidade.     
1. Conceitos Matemáticos:
• Potência de Dez (definição e operações);
• Funções de 1º grau (equações e gráficos);
• Prefixos numéricos (nomenclatura e conversões)
2. Conceitos Fundamentais de
Eletricidade:
• Carga elétrica;
• Processos de eletrização;
• Condutores e isolantes;
• Força elétrica;
• Campo elétrico;
• Potencial elétrico;
• Tensão;
• Corrente elétrica;
• Efeitos ocasionados pela  passagem da corrente elétrica;
• Resistência Elétrica;
• Potência elétrica;
• Energia elétrica
3. Teoria dos erros:
• Erro absoluto;
• Erro relativo percentual
4. Circuitos Básicos em Corrente
Contínua:
• Elementos de um circuito:
o Ramo;
o Nó;
o Malha
5. 1ª e 2ª Lei de Ohm:
• Resistores ôhmicos;
• Resistores não ôhmicos;
• Resistores fixos e variáveis;
• Especificações de resistores:
o Código de cores;
o Potência
• Características construtivas
6. Multímetro:
• Analógico;
• Digital;
• Medições das principais grandezas elétricas:
o Tensão;
o Corrente;
o Resistência
7. Associação de Resistores:
• Série;
• Paralela;
• Mista;
• Estrela;
• Triângulo
8. Leis de Kirchhoff:
• 1ª Lei ou Lei dos Nós;
• 2ª Lei ou Lei das Malhas
9. Análise/ resolução de circuitos em corrente contínua:
• Conceito de resistor equivalente;
• Aplicação das Leis de Kirchhoff
10. Regras de segurança, limpeza e organização dentro do ambiente laboratorial

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    60    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

I.2 – ELETRÔNICA ANALÓGICA I
Função: Manutenção dos Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Executar testes e ensaios de circuitos eletrônicos básicos.
2. Analisar o funcionamento dos circuitos retificadores, com e sem filtro capacitivo.
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3. Executar montagem em laboratório de uma fonte de alimentação retificada.    
1.1. Identificar as principais características das ondas senoidais.
1.2. Realizar experimentos em laboratório visando à utilização de instrumentos e equipamentos de medição.
1.3. Elaborar relatórios técnicos, com base nos experimentos em laboratório.
2.1. Identificar especificações em tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.
2.2. Relacionar componentes eletrônicos através dos seus símbolos e aspectos físicos.
2.3. Utilizar e testar os componentes semicondutores de acordo com as especificações técnicas.
3.1. Elaborar esboços, desenhos de circuitos eletrônicos básicos retificadores com e sem filtro capacitivo.
3.2. Verificar os parâmetros de uma fonte de alimentação retificada.
1. Características de ondas
senoidais:
• Período;
• Frequência;
• Valores relacionados à amplitude
2. Osciloscópio, gerador de funções e frequencímetro (frequência, período e amplitude)
3. Noções de transformador ideal:
• Relação de transformação
4. Semicondutores:
• Diodo de Junção PN
5. Diodo emissor de luz:
• LED
6. Circuitos Retificadores
7. Capacitores:
• Especificação;
• Características;
• Aplicações
8. Fontes de Alimentação:
• Diagrama de blocos;
• Circuitos retificadores;
• Filtro capacitivo

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    40    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

I.2 – ELETRÔNICA ANALÓGICA I
Função: Manutenção de Sistema de Energia
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Compreender os princípios que regem os fenômenos eletromagnéticos.
2. Avaliar o campo magnético criado por correntes elétricas.
3. Interpretar fatores que influem na variação do campo magnético.
4. Analisar os circuitos magnéticos.    
1. Aplicar os conceitos básicos dos fenômenos eletromagnéticos.
2.1. Calcular intensidade de campo e força magnética produzida por corrente elétrica.
2.2. Executar ensaios aplicados aos fenômenos eletromagnéticos.
3.1. Verificar a influência dos diversos tipos de materiais ferromagnéticos sobre a intensidade do campo gerado.
3.2. Verificar os efeitos da temperatura sobre a intensidade do campo magnético.
4. Realizar montagens e instalações de circuitos magnéticos.    
1. Noções básicas de trigonometria e vetores
2. Noções básicas de eletrostática:
• Cargas;
• Força;
• Campo Elétrico
3. Magnetismo:
• Campo;
• Indução;
• Fluxo;
• Força Magnética
4. Eletromagnetismo:
• Campo magnético criado por correntes elétricas;
• Indutores:
o Especificação;
o Características;
o Aplicações
5. Leis de Faraday, Lenz e
Ampére
6. Correntes de Foucault
7. Circuitos magnéticos

Carga
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Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

I.4 – ELETRÔNICA DIGITAL I
Função: Planejamento e Controle na Manutenção
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Identificar os principais sistemas de numeração.
2. Identificar a simbologia e função das portas lógicas básicas.
3. Avaliar as respostas das diversas portas lógicas.
4. Avaliar circuitos
combinacionais aplicados em sistemas digitais.
5. Avaliar componentes utilizados em projetos de circuitos lógicos.
6. Projetar circuitos lógicos
combinacionais básicos.    
1. Aplicar métodos de cálculos
de conversão entre sistemas de numeração.
2.1. Relacionar os diferentes tipos de portas e o seu funcionamento.
2.2. Utilizar tabelas de resposta de portas lógicas.
3.1. Montar e verificar o comportamento das portas lógicas.
3.2. Identificar as principais características técnicas dos circuitos integrados utilizando catálogos e manuais.
4.1. Elaborar expressões matemáticas de circuitos lógicos combinacionais.
4.2. Montar e verificar o funcionamento de circuitos lógicos combinacionais.
5. Identificar circuitos lógicos combinacionais.
6. Aplicar métodos de simplificação de circuitos combinacionais.    
1. Sistemas de numeração:
• Binário;
• Decimal;
• Hexadecimal
2. Portas lógicas:
• Simbologia;
• Expressão lógica;
• Tabela verdade;
• Circuitos integrados básicos
3. Circuitos lógicos
combinacionais:
• Expressão lógica;
• Tabela verdade
4. Simplificação de circuitos
combinacionais:
• Álgebra de Boole;
• Mapa de Veitch-Karnaugh

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

I.5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS
Função: Instalação de Energia Elétrica
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Interpretar desenhos, projetos e esquemas de instalações elétricas.
2. Interpretar tabelas, normas técnicas e legislação pertinente às instalações elétricas e de segurança.
3. Avaliar as propriedades e aplicações dos materiais, acessórios e dispositivos de instalações elétricas.
4. Projetar instalação elétrica residencial.    
1. Aplicar métodos de cálculos
de conversão entre sistemas de numeração.
2.1. Relacionar os diferentes tipos de portas e o seu funcionamento.
2.2. Utilizar tabelas de resposta de portas lógicas.
3.1. Montar e verificar o comportamento das portas lógicas.
3.2. Identificar as principais características técnicas dos circuitos integrados utilizando catálogos e manuais.
4.1. Elaborar expressões matemáticas de circuitos lógicos combinacionais.
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4.2. Montar e verificar o funcionamento de circuitos lógicos combinacionais.
5. Identificar circuitos lógicos combinacionais.
6. Aplicar métodos de simplificação de circuitos combinacionais.
1. Sistemas de numeração:
• Binário;
• Decimal;
• Hexadecimal
2. Portas lógicas:
• Simbologia;
• Expressão lógica;
• Tabela verdade;
• Circuitos integrados básicos
3. Circuitos lógicos
combinacionais:
• Expressão lógica;
• Tabela verdade
4. Simplificação de circuitos
combinacionais:
• Álgebra de Boole;
• Mapa de Veitch-Karnaugh

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    40    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

I.6 – DESENHO TÉCNICO
Função: Planejamento da Produção
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Correlacionar as técnicas de
desenho e de representações gráficas com seus fundamentos matemáticos e geométricos, visando sua Interpretação.
2. Avaliar os recursos de softwares gráficos e suas aplicações no desenho  técnico.    
1.1. Utilizar técnicas específicas de desenho técnico.
1.2. Elaborar desenho técnico.
2.1. Selecionar recursos de softwares gráficos.
2.2. Aplicar os comandos básicos de desenho assistido por computador (CAD).    
1. Desenho Técnico:
• Normas padronizadas;
• Instrumentos;
• Caligrafia técnica;
• Desenho geométrico:
o Escalas;
o Cotas
• Projeções ortogonais;
• Perspectivas
2. Softwares Gráficos (CAD):
• Comandos de software gráfico;
• Criação e edição de desenhos em software gráfico
3. Desenho de instalação elétrica residencial em software gráfico específico

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    40    Total
    40 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

I.7 – MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETROELETRÔNICOS
Função: Desenvolvimento de Projetos
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Interpretar normas técnicas.
2. Identificar a simbologia elétrica de componentes eletroeletrônicos.
3. Confeccionar circuitos de baixa complexidade aplicados à área, a partir de um esquema eletroeletrônico.    
1. Aplicar normas técnicas e padrões.
2. Utilizar catálogos, manuais e tabelas.
3.1. Utilizar esquemas e croquis.
3.2. Utilizar software específico para confecção de layout de placa de circuito impresso.
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3.3. Manusear adequadamente componentes e ferramentas.
3.4. Montar circuitos eletroeletrônicos aplicando a simbologia específica.
3.5. Realizar testes de funcionamento relatando em documentos as falhas.
3.6. Identificar e reparar placas
de circuito impresso.
3.7. Elaborar relatórios técnicos.
1. Normas Técnicas e simbologia
2. Catálogos, manuais e tabelas:
• Métodos e fontes de consulta
3. Etapas de desenvolvimento
• Lista de material;
• Levantamento de custos;
• Cronograma de projetos;
• Layout;
• Técnicas de soldagem;
• Montagem e confecção de placa de circuito impresso;
• Montagem de circuito eletroeletrônico básico;
• Medições e reparos em circuito eletroeletrônico básico

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    40    Total
    40 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

II.1 – CIRCUITOS ELÉTRICOS
Função: Estudos e Projetos de Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar métodos de resolução de circuitos elétricos em corrente contínua.
2. Identificar as grandezas de um sinal elétrico alternado.
3. Interpretar o comportamento de componentes resistivos e reativos em circuitos de corrente contínua e alternada.
4. Analisar os efeitos das diversas associações dos componentes RLC, nos sinais elétricos em CA.    
1. Identificar e aplicar os diversos métodos de análise para resolução de circuitos elétricos em corrente contínua.
2.1. Executar cálculos com números complexos.
2.2. Diferenciar sinais elétricos, alternado e contínuo.
2.3. Realizar medições das grandezas elétricas de uma corrente alternada.
2.4. Utilizar equações matemáticas para o cálculo de grandezas elétricas em CA.
3. Executar cálculos e medições em circuitos com componentes resistivos, indutivos e capacitivos em corrente contínua e
alternada.
4. Realizar associações de componentes RLC em corrente alternada, verificando seus efeitos.    
1. Métodos de análise/ resolução de circuitos em corrente contínua:
• Superposição;
• Teoremas de Thevénin e Norton
2. Fundamentos da corrente alternada:
• Operações básicas com números complexos;
• Geração de corrente alternada;
• Defasagem de ondas;
• Frequência;
• Período;
• Ângulo de fase;
• Amplitude;
• Equações características dos sinais em corrente alternada
3. Resistores, capacitores e indutores:
• Análise do comportamento das grandezas elétricas em corrente contínua e alternada
4. Circuitos de corrente alternada (RL, RC e RLC em série e em paralelo):
• Circuito ressonante;
• Filtros RLC – passa-altas, passabaixas e passa-faixa

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    40    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    
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II.2 – ELETRÔNICA ANALÓGICA II
Função: Manutenção dos Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Identificar as características técnicas do diodo zener.
2. Analisar o funcionamento dos circuitos reguladores de tensão.
3. Avaliar ensaios e testes com circuitos transistorizados.
4. Analisar o comportamento dos sinais de saída dos diversos tipos de amplificadores transistorizados.
5. Executar projeto de circuitos eletrônicos.    
1.1. Relacionar as diversas características do diodo zener.
1.2. Aplicar especificações técnicas e recomendações dos fabricantes de componentes semicondutores.
1.3. Realizar experimentos com Diodo Zener e elaborar relatórios técnicos.
2.1. Identificar os componentes básicos utilizados nos circuitos reguladores de tensão.
2.2. Realizar experimentos com circuitos reguladores de tensão e elaborar relatórios técnicos.
3.1. Identificar a polaridade de um BJT utilizando multímetro.
3.2. Identificar características técnicas dos transistores bipolares.
3.3. Especificar circuitos de polarização com transistores.
3.4. Identificar técnicas gráficas de polarização.
3.5. Realizar experimentos com transistores bipolares e elaborar relatórios técnicos.
4.1. Distinguir ganhos de tensão e corrente em amplificadores transistorizados.
4.2. Identificar as principais propriedades dos amplificadores de sinal e de potência.
4.3. Distinguir os tipos de transistores quanto as suas aplicações em amplificadores.
4.4. Realizar experimentos com circuitos a transistores e elaborar relatórios técnicos.
5.1. Identificar componentes eletrônicos.
5.2. Levantar parâmetros de componentes eletrônicos a partir de dados fornecidos pelos fabricantes.
5.3. Ler diagramas de circuitos eletrônicos.
5.4. Montagem de circuitos eletrônicos.    
1. Diodo Zener
2. Circuitos reguladores de tensão:
• Diodo Zener;
• Circuitos Integrados
3. Transistores bipolares:
• Processos de fabricação;
• Polaridades e simbologias;
• Configurações básicas (BC, EC, CC);
• Circuitos de polarização;
• Curvas características;
• Reta de carga e suas técnicas de polarização
4. Amplificadores com BJT:
• Análise de quadripólos para determinação de ganhos de tensão e corrente;
• Amplificadores de pequenos sinais:
o Base comum;
o Emissor comum;
o Coletor comum
• Multivibradores;
• Amplificadores de potência:
o Classes A, B, AB e C
5. Montagem de circuito eletrônico de baixa complexidade

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    40    Total
    100 horas-aula     Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

II.3 – ELETRÔNICA DIGITAL II
Função: Projeto e Manutenção dos Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Projetar circuitos codificadores e decodificadores digitais.
2. Interpretar testes de circuitos aritméticos.
3. Distinguir os tipos de Flip Flop’s correlacionando-os com suas aplicações.
4. Distinguir circuitos contadores e suas características.
5. Executar projeto de circuitos digitais.    
1.1. Identificar características e parâmetros dos circuitos codificadores e decodificadores.
1.2. Identificar sistemas de códigos binários mais utilizados.
1.3. Aplicar técnicas para montagem de circuitos codificadores e decodificadores.
2.1. Identificar características e parâmetros dos circuitos aritméticos.
2.2. Aplicar técnicas para a análise e testes de circuitos aritméticos.
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3.1. Identificar os tipos de Flip Flop’s.
3.2. Identificar as características de disparo dos Flip Flop’s em função do clock.
4.1. Aplicar técnicas para a análise e testes de circuitos sequenciais básicos.
4.2. Identificar os tipos de contadores e suas aplicações.
5.1. Identificar componentes digitais.
5.2. Levantar parâmetros de componentes digitais a partir de dados fornecidos pelos fabricantes.
5.3. Ler diagramas de circuitos digitais.
5.4. Realizar a montagem de circuitos digitais.    
1. Codificadores e decodificadores:
• BCD;
• 7 segmentos;
• Gray;
• Interligação de decodificadores e codificadores;
• Estudo de CI’s comerciais (7442 e 74147)
2. Circuitos aritméticos:
• Somadores;
• Subtratores
3. Circuitos sequenciais:
• Flip Flop’s sincronizados e não sincronizados (RS, D, JK e T);
• Circuitos de clock
4. Contadores assíncronos e síncronos:
• Contadores módulo N;
• CI comercial contador módulo 10
(7490)
5. Montagem de circuito digital de baixa complexidade

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    60    Total
    100 horas-aula     Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

II.4 – DESENHO INFORMATIZADO EM ELETRÔNICA
Função: Projeto e Instalações Eletrônicas
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Avaliar softwares específicos para desenho eletrônico.    
1. Utilizar software específico.
2. Aplicar comandos de software específico.
3. Elaborar desenho utilizando recursos de informática.    
1. Softwares específicos para circuitos eletrônicos:
• Comandos básicos;
• Desenho do esquema;
• Simulação;
• Roteamento das ligações;
• Impressão do layout das placas de circuitos impressos

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula     Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

II.5 – MÁQUINAS ELÉTRICAS
Função: Manutenção de Sistema de Energia e de Redes de Comunicação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Compreender os transformadores ideais.
2. Analisar as características e o funcionamento dos motores de indução.
3. Distinguir os dispositivos de proteção.
4. Distinguir os dispositivos de acionamento.
5. Executar montagem de circuitos de comando industrial.
6. Compreender o acionamento de motores através da utilização do  softstartes e inversor de frequência.    
1.1. Verificar as características de transformadores ideais.
1.2. Identificar as aplicações dos transformadores ideais.
1.3. Executar cálculos utilizando equações das relações de transformação.
2.1. Identificar as características construtivas e os tipos de motores de indução.
2.2. Verificar o funcionamento dos motores de indução.
3.1. Verificar os princípios de funcionamento dos dispositivos de proteção.
3.2. Identificar os tipos de dispositivos de proteção.
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4.1. Verificar os princípios de funcionamento dos dispositivos de acionamento.
4.2. Identificar os tipos de dispositivos de acionamento.
5.1. Selecionar os dispositivos de comando industrial.
5.2. Realizar projetos de circuitos de comando industrial.
5.3. Efetuar montagens de circuitos de comando industrial.
6. Identificar os principais blocos que compõe a estrutura de funcionamento do softstarter e do inversor de frequência.    
1. Transformadores ideais:
• Funcionamento;
• Aplicações;
• Equações das relações de transformação
2. Motores de indução:
• Técnicas de construção e funcionamento;
• Tipos:
o Monofásicos;
o Trifásicos
• Aplicações e funcionamento
3. Construção e funcionamento dos dispositivos elétricos de proteção:
• Fusíveis Diazed e NH;
• Disjuntor;
• Dispositivos DR;
• Relé térmico
4. Construção e funcionamento dos dispositivos elétricos de acionamento:
• Chaves;
• Botoeira;
• Contator;
• Relé de tempo
5. Comando industrial:
• Técnicas de partida em motores;
• Conversão estrela-triângulo;
• Reversão de giro
6. Soft-starter e inversor de frequência:
• Princípios de funcionamentos;
• Diagrama em blocos e aplicações

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula     Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

II.6 – INGLÊS INSTRUMENTAL
Função: Montagem de argumentos e elaboração de textos
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Identificar a importância da língua inglesa em processos de comunicação aplicados à eletrônica.
2. Interpretar documentos, manuais e textos técnicos e científicos em língua inglesa.
3. Contextualizar informações necessárias para elaboração de textos técnicos em língua inglesa.    
1.1. Distinguir as estruturas gramaticais básicas em textos de língua inglesa voltados à eletrônica.
1.2. Utilizar dados linguísticos da língua inglesa aplicados na leitura instrumental.
2. Utilizar a língua inglesa na leitura de textos específicos da área de Eletrônica.
3.1. Selecionar informações da área de Eletrônica em diversas mídias.
3.2. Utilizar dicionários, glossários e listas técnicas em diversas mídias.
3.3. Traduzir informações essenciais de um databook, datasheet, manual e ficha técnica para a língua materna.    
1. Técnicas de leitura e compreensão de textos:
• Skimming;
• Scanning;
• Seletividade
2. Facilitadores de leitura:
• Prediction;
• Cognates;
• Repeated words;
• Typographical evidences;
• Use of dictionary
3. Fundamentos da leitura aplicada a textos:
• Vocabulário técnico e expressões específicas de eletrônica;
• Terminologia internacional, padrões e normas;
• Referencia contextual
4. Fundamentos do gênero textual aplicado aos exemplares da área de eletrônica:
• Processos de formação de palavras:
o Sufixos;
o Prefixos
• Grupos nominais;
• Voz passiva, tempos verbais 5. Utilização otimizada de dicionários em geral como fontes de pesquisa

Carga
Horária
    Teórica    
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40
    Prática
    00    Total
    40 horas-aula     Sem Divisão de Turmas
50
        00        50 horas-aula    

II.7 – LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA
Função: Montagem de argumentos e elaboração de textos
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar textos técnicos/ comerciais da área de Eletrônica, por meio de indicadores linguísticos e de indicadores
extralinguísticos.
2. Desenvolver textos técnicos aplicados à área de Eletrônica de acordo com normas e convenções específicas.
3. Pesquisar e analisar informações da área de
Eletrônica em diversas fontes convencionais e eletrônicas.
4. Definir procedimentos linguísticos que levem a qualidade nas atividades relacionadas com o público consumidor.    
1. Utilizar recursos linguísticos de coerência e de coesão, visando atingir objetivos da comunicação comercial relativos à
área de Eletrônica.
2.1. Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica, direcionadas à área de Eletrônica.
2.2. Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão em artigos e em documentação técnicoadministrativa
relacionados à área de Eletrônica.
2.3. Aplicar modelos de correspondência comercial aplicado à área de Eletrônica.
3.1. Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e eletrônicas.
3.2. Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução de pesquisas específicas da área de Eletrônica.
4.1. Comunicar-se com diferentes públicos.
4.2. Utilizar critérios que possibilitem o exercício da criatividade e constante atualização da área.
4.3. Utilizar a língua portuguesa como linguagem geradora de significações, que permita produzir textos a partir de
diferentes idéias, relações e necessidades profissionais.    
1. Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados à área de
Eletrônica, através de:
• Indicadores linguísticos:
o Vocabulário;
o Morfologia;
o Sintaxe;
o Semântica;
o Grafia;
o Pontuação;
o Acentuação, etc
• Indicadores extralinguísticos:
o Efeito de sentido e contextos socioculturais;
o Modelos preestabelecidos de produção de texto
2. Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e a produção de textos técnicos específicos da área de
Eletrônica:
• Ofícios;
• Memorandos;
• Comunicados;
• Cartas;
• Avisos;
• Declarações;
• Recibos;
• Carta-currículo;
• Curriculum vitae;
• Relatório técnico;
• Contrato;
• Memorial descritivo;
• Memorial de critérios;
• Técnicas de redação
3. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação
4. Princípios de terminologia aplicados à área de Eletrônica:
• Glossário com nomes e origens dos termos utilizados pela Eletrônica;
• Apresentação de trabalhos de pesquisas;
• Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho para
conclusão de curso;

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    00    Total
    40 horas-aula     Sem Divisão de Turmas
50
        00        50 horas-aula    
III.2 – SISTEMAS DIGITAIS
Função: Projetos de Sistemas Digitais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Distinguir os circuitos registradores de deslocamento quanto a sua aplicação.
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2. Estabelecer relações entre conversores digitais e analógicos.
3. Avaliar as técnicas de multiplexação para a transmissão e recepção de dados.
4. Avaliar os vários tipos de memórias quanto a sua aplicação.    
1. Executar circuitos destinados ao deslocamento serial e paralelo de dados.
2.1. Identificar aplicações dos conversores quanto as suas características.
2.2. Realizar e operacionalizar montagens com circuitos conversores.
3.1. Montar e testar circuitos multiplex para transmissão e recepção de dados.
3.2. Montar e testar circuitos para endereçamento de circuitos multiplex para a transmissão e recepção de dados.
4.1. Montar e testar circuitos que utilizam memórias.
4.2. Projetar e montar circuitos de escrita e leitura em memórias.
4.3. Identificar a estrutura das memórias e suas implementações.
4.4. Executar o mapeamento de memórias.
1. Registradores de deslocamento:
• ES/ SS;
• ES/ SP;
• EP/ SS;
• EP/ SP;
• Bidirecionais
2. Conversores AD e DA:
• Aplicações;
• Circuitos com portas lógicas primárias;
• Circuitos com CIs comerciais;
• Redes R-2R;
• Redes R-2R com amplificador operacional
3. Multiplex:
• Aplicações;
• Circuitos básicos implementados com portas lógicas primárias;
• Blocos e técnicas de endereçamento;
• Geração de produtos canônicos;
• Matrizes simples, de duplo encadeamento e de diodos
4. Demultiplex:
• Aplicações;
• Demultiplex básico;
• Blocos e técnicas de endereçamento
5. Principais Aplicações dos MUX e
DEMUX:
• Transmissão e recepção de dados;
• Gerador de paridade
6. Memórias semicondutoras:
• Conceitos básicos;
• Endereçamento;
• Tipos de memórias:
o RAM;
o ROM;
o PROM;
o EPROM e suas técnicas de gravação
• Organização e mapeamento;
• Endereçamentos para escrita e leitura;
• Elementos tri-state;
• Memórias comerciais mais utilizadas

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    60    Total
    100 horas-aula     Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

III.3 – TELECOMUNICAÇÕES I
Função: Manutenção de Sistema de Energia e de Redes de Comunicação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Identificar e contextualizar os órgãos de controle das redes de comunicações no Brasil.
2. Avaliar as características técnicas de materiais e componentes utilizados em redes de telefonia fixa e móvel.
3. Distinguir as diferenças entre a telefonia fixa e a telefonia móvel.    
1. Documentar o histórico das redes de telecomunicações e seus órgãos regulamentadores.
2.1. Identificar e selecionar materiais e componentes utilizados em redes de telefonia fixa.
2.2. Executar ensaios em componentes de telefonia fixa.
2.3. Enumerar os principais tipos de centrais telefônicas.
2.4. Aplicar normas de regulamentação em telefonia fixa.
2.5. Layout e diagramas esquemáticos em telefonia fixa.
3.1. Identificar componentes utilizados em redes de telefonia móvel.
3.2. Executar ensaios em componentes de telefonia móvel.
3.3. Aplicar normas de regulamentação em telefonia móvel.
3.4. Interpretar layout e diagramas esquemáticos em telefonia móvel.
3.5. Estabelecer relações entre as normas técnicas adotadas em telefonia fixa e telefonia móvel.    
1. Introdução às redes de comunicação:
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• Os órgãos competentes (Anatel e o Ministério das Comunicações);
• Histórico das redes de telecomunicações
2. Telefonia fixa:
• Aparelho Telefônico;
• A Comutação Telefônica;
• Noções de tráfego telefônico;
• Centrais Telefônicas públicas e privadas;
• Rede de Acesso Telefônico
3. Telefonia Móvel:
• Histórico;
• Elementos básicos que compõem o sistema móvel
(ERB, CCC, HLR, VLR);
• Bandas de operação no Brasil;
• Conceitos sobre as tecnologias empregadas e as diversas gerações do sistema;
• Serviços oferecidos e tendências• Memórias comerciais mais utilizadas

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    40    Total
    40 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

III.4 – CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I
Função: Instalação de Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar o funcionamento dos controladores lógicos programáveis.
2. Desenvolver projetos de comandos elétricos com CLP.    
1.1. Identificar e descrever a arquitetura dos controladores lógicos programáveis.
1.2. Indicar os controladores lógicos programáveis mais adequados quanto à aplicação.
1.3. Executar a programação de controladores lógicos programáveis.
2.1. Efetuar diagramas esquemáticos e layout de sistemas de comando com CLP.
2.2. Instalar sistemas de automação e comandos elétricos com controladores lógicos programáveis.    
1. Controladores Lógicos
Programáveis (CLP):
• Estrutura;
• Princípios de funcionamentos;
• Aplicações;
• Tipos de linguagem
2. Comandos elétricos com CLP

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

III.5 – SISTEMAS MICROPROCESSADOS I
Função: Estudos e Programação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar a arquitetura básica dos microcontroladores.
2. Desenvolver programas para executar rotinas, subrotinas e operações lógicas em microcontroladores.    
1.1. Identificar os microcontroladores quanto a sua arquitetura e aplicações.
1.2. Verificar o funcionamento básico dos microcontroladores.
2.1. Identificar o software adequado para a programação de microcontroladores.
2.2. Utilizar manuais de microcontroladores.
2.3. Utilizar software específico para a compilação do programa.
2.4. Utilizar estruturas básicas de programação.    
1. Microcontroladores:
• Conceitos;
• Aplicações;
• Parâmetros;
• Arquitetura básica;
• Tipos de memória e endereçamento;
• Funções de entrada e saída
2. Programação de microcontroladores em linguagem de máquina:
• conjunto de instruções;
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• operações lógicas;
• transferência de dados;
• rotinas e subrotinas;
• laços e desvios de programa

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

III.6 – ELETRÔNICA INDUSTRIAL
Função: Instalação de Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar o funcionamento dos osciladores e geradores de pulso com transistores de unijunção e PUT.
2. Analisar o funcionamento de componentes optoeletrônicos.
3. Interpretar o funcionamento dos tiristores e sua arquitetura de construção.
4. Distinguir dispositivos para o controle de fase em AC, meia onda e onda completa.
5. Identificar dispositivos especiais para disparo e chaveamento eletrônico.    
1.1. Identificar parâmetros de tensão e corrente através das curvas características do UJT e PUT.
1.2. Executar montagem de circuitos geradores de pulso e osciladores com UJT e PUT.
2.1. Identificar os principais parâmetros dos dispositivos optoeletrônicos, através das suas curvas características.
2.2. Montar e efetuar ensaios em circuitos com dispositivos optoeletrônicos.
3. Identificar os tiristores quanto a sua aplicação em AC e DC.
4.1. Identificar parâmetros de tensão e corrente através das curvas características dos SCR’s e TRIAC’s.
4.2. Executar montagem de circuitos para controle de fase empregando SCR’s e TRIAC’s.
5. Executar ensaios com dispositivos especiais de disparo e chaveamento eletrônico.    
1. Transistores de unijunção:
• Curvas características e aplicações;
• Oscilador de relaxação e suas aplicações
2. Transistores de unijunção programáveis (PUT):
• Curvas características;
• Aplicações
3. Dispositivos optoeletrônicos:
• IRLED;
• Fotodiodo;
• Fototransistor;
• LDR;
• Acopladores ópticos;
• Células fotovoltaicas;
• Curvas características, aplicações e montagem de circuitos básicos.
4. Tiristores:
• Características técnicas de fabricação e aplicações;
• Circuito equivalente
5. SCR:
• Identificação dos terminais;
• Técnicas de disparo e de bloqueio;
• Curvas características;
• Controle de fase
6. TRIAC’s:
• Identificação dos terminais;
• Técnicas de disparo e de bloqueio;
• Curvas características;
• Controle de fase
7. Dispositivos especiais:
• DIAC’s;
• SCS;
• GTO;
• Identificação dos terminais, curvas características e aplicações.
Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    40    Total
    100 horas-aula    Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    
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III.7 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM
ELETRÔNICA
Função: Estudo e Planejamento
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Avaliar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados.
3. Correlacionar à formação técnica às demandas do setor produtivo.
4. Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.
5. Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento de projetos.
6. Constituir amostras para pesquisas técnicas e científicas, de forma criteriosa e explicitada.
7. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.    
1. Identificar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional.
2. Selecionar informações e dados de pesquisa relevantes para o desenvolvimento de estudos e projetos.
3. Consultar Legislação, Normas e Regulamentos relativos ao projeto.
4. Classificar fontes de pesquisa segundo critérios relativos ao acesso desembolso financeiro, prazo e relevância para o
projeto.
5. Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
6. Registrar as etapas do trabalho.
7. Organizar os dados obtidos na forma de planilhas, gráficos e esquemas.
8. Realizar o fichamento de obras técnicas e científicas.    
1. Estudo do cenário da área profissional:
• Características do setor (macro e micro regiões);
• Avanços tecnológicos;
• Ciclo de Vida do setor;
• Demandas e tendências futuras da área profissional;
• Identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situaçõesproblema do setor
2. Identificação e definição de temas para o TCC:
• Análise das propostas de temas segundo os critérios:
o Pertinência;
o Relevância;
o Viabilidade
3. Definição do cronograma de trabalho
4. Técnicas de pesquisa:
• Documentação Indireta (pesquisa documental e pesquisa bibliográfica);
• Técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
• Documentação Direta (pesquisa de campo, de laboratório, observação, entrevista e questionário);
• Técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de
campo (questionários, entrevistas, formulários etc.)
5. Problematização
6. Construção de hipóteses
7. Objetivos: geral e específicos
(Para quê? e Para quem?)
8. Justificativa (Por quê?)
Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    00    Total
    40 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        00        50 horas-aula    

IV.1 – SISTEMAS MICROPROCESSADOS II
Função: Estudos e Programação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar a arquitetura dos microcontroladores.
2. Desenvolver programas para configuração e operação dos módulos especiais do microcontrolador.
3. Estabelecer relação para o
interfaceamento entre microcontrolador e periféricos.    
1. Verificar o funcionamento dos módulos especiais.
2.1. Utilizar manuais dos microcontroladores.
2.2. Executar programação dos módulos especiais.
2.3. Utilizar software específico para programação em alto nível.
3. Montar e testar circuitos utilizando microcontroladores e periféricos.    
1. Microcontroladores, módulos especiais:
• Contadores;
• Temporizadores;
• Conversores A/ D
2. Programação de microcontroladores:
• Compilador C para microcontrolador;
• Interrupções;
• Endereçamentos indexados;
• Configuração de contadores e temporizadores
3. Programação do microcontrolador para uso dos periféricos:
• Display de LED;
• Display de LCD;
• Teclado;
• Interface serial;
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• Outros

Carga
Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

IV.2 – CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL II
Função: Instalação de Sistemas Industriais
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Identificar os sensores quanto as suas aplicações.
2. Desenvolver projetos de comandos eletropneumáticos com CLP.
3. Interpretar o princípio de funcionamento e as aplicações dos controladores PID.
4. Avaliar o princípio de funcionamento das redes industriais.    
1. Classificar e realizar ensaios com sensores.
2.1. Identificar os tipos de dispositivos eletropneumáticos.
2.2. Verificar o funcionamento das válvulas e cilindros eletropneumáticos.
2.3. Desenhar e executar esquemas de comandos eletropneumáticos com CLP.
2.4. Testar circuitos eletropneumáticos com CLP.
3.1. Aplicar métodos de análise de controladores PID.
3.2. Executar ensaios com controladores PID.
4. Identificar os principais elementos e protocolos de uma rede industrial.    
1. Sensores:
• Nível;
• Pressão;
• Temperatura;
• Velocidade;
• Vazão;
• Óticos;
• Indutivos;
• Capacitivos;
• Magnéticos;
• Mecânicos
2. Dispositivos eletropneumáticos:
• Unidade de produção e conservação de ar;
• Válvulas eletropneumáticas;
• Cilindros pneumáticos
3. Comandos eletropneumáticos com CLP
4. Controladores PID:
• Tipos;
• Princípios de funcionamento;
• Aplicações
5. Redes Industriais:
• Estrutura básica;
• Noções sobre protocolos;
• Aplicações

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    60    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

IV.3 –TELECOMUNICAÇÕES II
Função: Manutenção de Sistema de Energia e de Redes de Comunicação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Estabelecer relações entre os processos de comunicação de acordo com os princípios de propagação e modulação das
ondas eletromagnéticas.
2. Contextualizar técnicas de transmissão e recepção de sinais através de fibras  ópticas.
3. Estabelecer relações entre os principais sistemas de transmissão de TV analógico e digital.    
1.1. Identificar normas e regulamentos dos órgãos competentes para transmissão de sinais de rádio frequência.
1.2. Identificar as técnicas de modulação de sinais e suas aplicações.
1.3. Realizar ensaios em equipamentos de transmissão analógica e digital.
2.1. Identificar normas e protocolos aplicados à transmissão de sistemas ópticos.
2.2. Verificar o funcionamento dos sistemas de transmissão e recepção ópticos.
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2.3. Executar ensaios em equipamentos de transmissão ópticos.
3.1.Identificar normas e padrões aplicados na transmissão de sinais de TV analógicos e digitais no Brasil.
3.2. Executar montagens e testes em sistemas básicos de TV.    
1. Princípios de Rádio
Propagação
2. Noções de modulação analógica e digital
3. Transmissões Ópticas:
• Princípios de propagação;
• Tipos de fibras;
• Tipos de transmissores;
• Sensores e detectores
4. TV, princípios de funcionamento.

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    50    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

IV.4 – REDES DE COMUNICAÇÃO
Função: Estudos e Projetos de Instalações de Energia Elétrica e Redes de Comunicação
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Interpretar a topologia das redes de comunicação, suas aplicações e normas regulamentadoras.
2. Avaliar dispositivos de redes locais.
3. Avaliar dispositivos de redes de longas distâncias.
4. Identificar dispositivos e tecnologias de redes sem fio.
5. Avaliar os princípios de administração e segurança de redes.    
1.1. Enumerar os tipos de redes de comunicação e suas aplicações.
1.2. Aplicar normas técnicas regulamentadoras para redes de comunicação.
1.3. Executar testes e ensaios em redes de comunicação.
2.1. Identificar esquemas e layout de redes de dados.
2.2. Verificar protocolos adequados às redes de comunicação.
2.3. Executar serviços de montagem de uma rede de dados.
3.1. Executar testes e manutenção em uma rede de longa distância.
3.2. Aplicar normas regulamentadoras para redes de longa distância.
4.1. Aplicar normas técnicas para redes sem fio.
4.2. Aplicar metodologia para o desenvolvimento e manutenção de redes sem fio.
4.3. Desenvolver projetos utilizando dispositivos de última geração para redes sem fio.
5. Prover sistemas de administração e segurança de redes.    
1. Conceitos básicos de redes de dados:
• Tipos de redes;
• Topologia de redes;
• Elementos e tecnologias de rede
2. Redes LAN:
• Projetos e instalações de redes
LAN;
• Detecção e solução de problemas em redes LAN;
• Protocolos de roteamento;
• Cabeamento estruturado
3. Redes WAN:
• Tecnologias WAN;
• Protocolos de roteamento
4. Tecnologia de rede sem fio:
• Interfaces físicas;
• Protocolos para rede sem fio
5. Hardware e software do computador:
• Administração de redes;
• Segurança de redes.

Carga
Horária
    Teórica    
60
    Prática
    50    Total
    100 horas-aula    Sem Divisão de Turmas
50
        50        100 horas-aula    

IV.5 – ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL
Função: Planejamento Ético Organizacional
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Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Analisar os códigos de ética profissional, as regras e regulamentos organizacionais.
2. Trabalhar em equipe e cooperativamente, valorizando e encorajando a autonomia e a contribuição de cada um.
3. Promover a imagem da organização, percebendo ameaças e oportunidades que possam afetá-la e os procedimentos de
controle adequados a cada situação.
4. Identificar e respeitar os direitos e deveres inerentes ao consumidor, ao empregador e empregado, aos parceiros e
concorrentes, aos membros da comunidade interna e externa à organização.    
1.1. Aplicar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais, profissionais e comerciais.
1.2. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e códigos de ética profissionais.
1.3. Cumprir regras, regulamentos e procedimentos organizacionais com criticidade.
2.1. Participar de equipes de trabalho.
2.2. Atualizar conhecimentos introduzindo inovações tendo em vista melhorar o desempenho pessoal e organizacional.
3. Participar e colaborar de eventos e atividades internas e externas para promoção da imagem da organização.
4.1. Estabelecer relações de respeito mútuo entre produtor/ consumidor, empregador/ empregado, parceiro/ concorrente.
4.2. Organizar e sistematizar informações sobre o trabalho na sociedade, através de princípios éticos.
4.3. Efetuar pesquisas nas diversas fontes disponíveis sobre situações atuais.    
1. Direitos Humanos e Cidadania
2. Relações Humanas de Vida e no Trabalho
3. Ética profissional, regras e regulamentos organizacionais.
4. Conceitos de trabalho em equipe, cooperação e autonomia pessoal.
5. Critérios de imagem pessoal
Organizacional
6. Código de Defesa do Consumidor
7. Conselhos Regionais da Profissão
8. Atribuições e responsabilidades do técnico em eletrônica.

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    00    Total
    40 horas-aula    Divisão de Turmas
50
        00        50 horas-aula    

IV.6 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
EM ELETRÔNICA
Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de projetos
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar.
2. Definir fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades.
3. Correlacionar recursos necessários e planos de produção.
4. Identificar fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos.
5. Analisar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.
6. Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento de projetos.
7. Analisar metodologias de gestão da qualidade no contexto profissional.    
1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de fornecedores de serviços técnicos.
2. Classificar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.
3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao projeto.
4. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.
5. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.
6. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de textos e explanações orais.
7. Organizar as informações, os textos e os dados, conforme formatação definida.    
1. Referencial teórico:
• Pesquisa e compilação de dados;
• Produções científicas etc
2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
• Definições;
• Terminologia;
• Simbologia etc
3. Definição dos procedimentos metodológicos:
• Cronograma de atividades;
• Fluxograma do processo
4. Dimensionamento dos recursos necessários
5. Identificação das fontes de recursos
6. Elaboração dos dados de pesquisa:
• Seleção;
• Codificação;
• Tabulação
7. Análise dos dados:
• Interpretação;
• Explicação;
• Especificação
8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas.
9. Sistemas de gerenciamento de projeto
10. Formatação de trabalhos
Acadêmicos.

Carga
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Horária
    Teórica    
00
    Prática
    60    Total
    60 horas-aula    Divisão de Turmas
00
        50        50 horas-aula    

IV.7 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
Função: Controle Ambiental e Segurança Industrial
Competências    Habilidades    Bases Tecnológicas
1. Interpretar os métodos de segurança com eletricidade.
2. Analisar os tipos de riscos nas instalações elétricas, identificando as medidas de controle do risco elétrico na
desenergização, energização, e aterramento.
3. Distinguir as prioridades em relação aos aspectos e impactos de segurança no trabalho com eletricidade.
4. Interpretar a regulamentação do MTE.
5. Analisar os acidentes de origem elétrica.
6. Identificar prioridades para o socorro básico de emergência.    
1.1. Aplicar os conceitos básicos de eletricidade.
1.2. Aplicar os métodos de segurança em sistemas de geração, transmissão, e de distribuição de energia elétrica.
2.1. Identificar nas instalações elétricas os riscos do choque elétrico, queimaduras e campos eletromagnéticos.
2.2. Elaborar e aplicar medidas de controle do risco elétrico na desenergização e energização, e aterramento.
2.3. Aplicar as normas técnicas brasileiras da ABNT – NBR-5410, NBR-5419, NBR-14039.
2.4. Executar as rotinas de trabalho e procedimentos.
2.5. Identificar e especificar a documentação de instalações elétricas.
3.1. Identificar e aplicar medidas de segurança no trabalho.
3.2. Aplicar metodologias de análise de risco.
3.3. Identificar os riscos adicionais.
3.4. Especificar e relacionar os EPC em conformidades técnicas.
3.5. Identificar e utilizar os EPI, em conformidade com os aspectos físicos.
4. Aplicar a legislação vigente e pertinente do MTE.
5.1. Utilizar as normas de segurança a fim de prevenir acidentes de origem elétrica.
5.2. Identificar causas do acidente de origem elétrica.
5.3. Relacionar procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados, conforme
responsabilidades.
5.4. Aplicar as técnicas básicas de proteção e combate a incêndios.
6.1. Relacionar os procedimentos a serem executados nas situações de primeiros socorros.
6.2. Identificar sinais e sintomas que caracterizam situações de primeiros  socorros.
6.3. Selecionar sequência de cuidados prioritários para o atendimento em primeiros socorros.    
1. Segurança com
Eletricidade:
• Introdução a Segurança com Eletricidade;
• Riscos em Instalações e Serviço com Eletricidade;
• Medidas de Controle do Risco Elétrico;
• Normas Técnicas Brasileiras NBR da ABNT;
• Rotinas de Trabalho – Procedimentos;
• Documentação de Instalações Elétricas
2. Segurança no trabalho:
• Técnicas de Análise de Risco;
• Riscos Adicionais;
• Regulamentação do
Ministério do Trabalho e Emprego – TEM;
• Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
• Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
• Acidentes de Origem Elétrica;
• Responsabilidades;
• Proteção e Combate a Incêndios
3. Primeiros socorros

Carga
Horária
    Teórica    
40
    Prática
    00    Total
    40 horas-aula    Divisão de Turmas
50
        00        50 horas-aula    

4.5. Enfoque Pedagógico
Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo organizado por meio de competências será
direcionado para a construção da aprendizagem do aluno, enquanto está sujeito do seu próprio desenvolvimento. Para
tanto, a organização do processo de aprendizagem privilegiará a definição de projetos, problemas e/ ou questões
geradoras que orientam e estimulam a investigação, o pensamento e as ações, assim como a solução de problemas.
Dessa forma, a problematização, a interdisciplinaridade, a contextuação e os ambientes de formação se constituem em
ferramentas básicas para a construção das habilidades, atitudes e informações relacionadas que estruturam as
competências requeridas.

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

52 de 96 19/05/2016 17:38



4.5.1. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
A sistematização do conhecimento sobre um objeto pertinente à profissão, desenvolvido mediante controle, orientação e
avaliação docente, permitirá aos alunos o conhecimento do campo de atuação profissional, com suas peculiaridades,
demandas e desafios.
Ao considerar que o efetivo desenvolvimento de competências implica na adoção de sistemas de ensino que permitam a
verificação da aplicabilidade dos conceitos tratados em sala de aula, torna-se necessário que cada escola, atendendo às
especificidades dos cursos que oferece, crie oportunidades para que os alunos construam e apresentem um produto final –
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Caberá a cada escola definir, por meio de regulamento específico, as normas e as orientações que nortearão a realização
do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme a natureza e o perfil de conclusão da Habilitação Profissional.
O Trabalho de Conclusão de Curso deverá envolver necessariamente uma pesquisa empírica, que, somada à pesquisa
bibliográfica, dará o embasamento prático e teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa empírica
deverá contemplar uma coleta de dados, que poderá ser realizada no local de estágio supervisionado, quando for o caso,
ou por meio de visitas técnicas e entrevistas com profissionais da área.
As atividades extraclasse, em número de 120 (cento e vinte) horas, destinadas ao desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso, serão acrescentadas às aulas previstas para o curso e constarão do histórico escolar do aluno.
O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso pautar-se-á em pressupostos interdisciplinares, podendo
exprimir-se por meio de um trabalho escrito ou de uma proposta de projeto. Caso seja adotada a forma de proposta de
projeto, os produtos poderão ser compostos por elementos gráficos e/ ou volumétricos (maquetes ou protótipos)
necessários à apresentação do trabalho, devidamente acompanhados pelas respectivas especificações técnicas; memorial
descritivo, memórias de cálculos e demais reflexões de caráter teórico e metodológico pertinentes ao tema.
A temática a ser abordada deve estar contida no âmbito das atribuições profissionais da categoria, sendo de livre escolha
do aluno.
4.5.2. Orientação
Ficará a orientação do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso por conta do professor responsável pelos
temas do Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica, no 3º MÓDULO, e Desenvolvimento de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica, no 4º MÓDULO.
4.6. Prática Profissional
A Prática Profissional será desenvolvida em empresas e nos laboratórios e oficinas da unidade escolar.
A prática será incluída na carga horária da Habilitação Profissional e não está desvinculada da teoria; constitui e organiza o
currículo. Serão desenvolvidas ao longo do curso por meio de atividades como estudos de caso, visitas técnicas,
conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas, trabalhos em grupo, individual e relatórios.
O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento da Prática Profissional realizada na escola e nas empresas serão
explicitados na proposta pedagógica da Unidade Escolar e no plano de trabalho dos docentes.
4.7. Estágio Supervisionado
A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA não exige o cumprimento de estágio
supervisionado em sua organização curricular, contando com aproximadamente 1150 horas-aula de práticas profissionais,
que poderão ser desenvolvidas integralmente na escola ou em empresas da região, por meio de simulações, experiências,
ensaios e demais técnicas de ensino que permitam a vivência dos alunos em situações próximas da realidade do setor
produtivo. O desenvolvimento de projetos, estudos de caso, realização de visitas técnicas monitoradas, pesquisas de
campo e aulas práticas desenvolvidas em laboratórios, oficinas e salas-ambiente garantirão o desenvolvimento de
competências específicas da área de formação.
O aluno, a seu critério, poderá realizar estágio supervisionado, não sendo, no entanto, condição para a conclusão do curso.
Quando realizado, as horas efetivamente cumpridas deverão constar do Histórico Escolar do aluno. A escola acompanhará
as atividades de estágio, cuja sistemática será definida através de um Plano de Estágio Supervisionado devidamente
incorporado ao Projeto Pedagógico da Unidade Escolar. O Plano de Estágio
Supervisionado deverá prever os seguintes registros:
• sistemática de acompanhamento, controle e avaliação;
• justificativa;
• metodologias;
• objetivos;
• identificação do responsável pela Orientação de Estágio;
• definição de possíveis campos/ áreas para realização de estágios.
O estágio somente poderá ser realizado de maneira concomitante com o curso, ou seja,
ao aluno será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver regularmente matriculado. Após a conclusão de todos os
temas será vedada a realização de estágio supervisionado.
4.8. Organizações Curriculares
O Plano de Curso propõe a organização curricular estruturada em quatro MÓDULOS, com um total de 400 horas, ou 500
horas-aula por MÓDULO.
A Unidade Escolar, para dar atendimento às demandas individuais, sociais e do setor produtivo, poderá propor nova
organização curricular, alterando o número de MÓDULOS, distribuição das aulas e temas. A organização curricular proposta
levará em conta, contudo, o perfil de conclusão da habilitação, da qualificação e a carga horária prevista para a habilitação.
A organização curricular proposta entrará em vigor após a homologação pelo Órgão de Supervisão Educacional do Ceeteps.
CAPÍTULO 5 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
O aproveitamento de conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente pelos alunos, diretamente relacionados com
o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação profissional, poderá ocorrer por meio de:
•    Disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no Ensino Médio;
•    Qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos;
•    Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, mediante avaliação do aluno;
•     Experiências adquiridas no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno;
•    Avaliação de competências reconhecidas em processos formais de certificação profissional.
O aproveitamento de competências, anteriormente adquiridas pelo aluno, por meio da educação formal/ informal ou do
trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito mediante avaliação a ser realizada por comissão de
professores, designada pela Direção da Escola, atendendo os referenciais constantes de sua proposta pedagógica.
Quando o aproveitamento tiver como objetivo a certificação de competências, para conclusão de estudos, seguir-se-ão as
diretrizes a serem definidas e indicadas pelo Ministério da Educação.
CAPÍTULO 6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação, elemento fundamental para acompanhamento e redirecionamento do processo de desenvolvimento de
competências estará voltado para a construção dos perfis de conclusão estabelecidos para as diferentes habilitações
profissionais e as respectivas qualificações previstas.
Constitui-se num processo contínuo e permanente com a utilização de instrumentos diversificados – textos, provas,
relatórios, autoavaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, projetos etc – que permitam analisar de forma ampla o
desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de aprendizagem.
O caráter diagnóstico dessa avaliação permite subsidiar as decisões dos Conselhos de Classe e das Comissões de

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

53 de 96 19/05/2016 17:38



Professores acerca dos processos regimentalmente previstos de:
• classificação;
• reclassificação;
• aproveitamento de estudos.
E permite orientar/ reorientar os processos de:
• recuperação contínua;
• recuperação paralela;
• progressão parcial.
Estes três últimos, destinados a alunos com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão de atividades, recursos e
metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar/ reduzir dificuldades que inviabilizam o
desenvolvimento das competências visadas.
Acresce-se ainda que o instituto da Progressão Parcial cria condições para que os alunos com menção insatisfatória em até
três temas possam, concomitantemente, cursar o MÓDULO seguinte, ouvido o Conselho de Classe.
Por outro lado, o instituto da Reclassificação permite ao aluno a matrícula em MÓDULO diverso daquele que está
classificado, expressa em parecer elaborado por Comissão de Professores, fundamentada nos resultados de diferentes
avaliações realizadas.
Também através de avaliação do instituto de Aproveitamento de Estudos permite-se reconhecer como válidas as
competências desenvolvidas em outros cursos – dentro do sistema formal ou informal de ensino, dentro da formação
inicial e continuada de trabalhadores, etapas ou MÓDULOS das habilitações profissionais de nível técnico, ou do Ensino
Médio ou as adquiridas no trabalho.
Ao final de cada MÓDULO, após análise com o aluno, os resultados serão expressos por uma das menções abaixo,
conforme estão conceituadas e operacionalmente definidas:
Menção    Conceito    Definição Operacional
MB    Muito Bom    O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências do componente curricular
(tema) no período.
B    Bom    O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do componente curricular (tema) no
período.
R    Regular    O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências do componente curricular
(tema) no período.
I    Insatisfatório    O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das competências do componente
curricular (tema) no período.

Será considerado concluinte do curso ou classificado para o MÓDULO seguinte o aluno que tenha obtido aproveitamento
suficiente para promoção – MB, B ou R – e a frequência mínima estabelecida.
A frequência mínima exigida será de 75% (setenta e cinco) do total das horas efetivamente trabalhadas pela escola,
calculada sobre a totalidade dos temas de cada MÓDULO e terá apuração independente do aproveitamento.
A emissão de Menção Final e demais decisões acerca da promoção ou retenção do aluno refletirão a análise do seu
desempenho feita pelos docentes nos Conselhos de Classe e/ ou nas Comissões Especiais, avaliando a aquisição de
competências previstas para os MÓDULOS correspondentes.
CAPÍTULO 7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
1. LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DE POTÊNCIA
1.1. ESTRUTURA FÍSICA
Utilização
Este laboratório destina-se às aulas práticas de eletrônica analógica e de potência, visando o seu uso por turmas de no
máximo 20 alunos, divididos em 08 grupos, por questões de segurança e de prática pedagógica, tendo em vista o
acompanhamento de um professor e a quantidade de equipamentos disponíveis. Portanto, a estrutura mínima deste
laboratório necessita de uma área igual ou superior a 70m²; piso em material isolante, resistente a impacto. As janelas
devem ser posicionadas em altura adequada com o intuito de possibilitar a boa iluminação e aeração do ambiente.
Área útil – 70m²
Descrição geral – O laboratório deve dispor de estrutura mínima de uma área igual ou superior a 70m²; sistema de ar
condicionado ou sistema de ventilação.
Instalações – Devem contar com instalação elétrica de acordo com a norma vigente (NBR5410), com quadro de
distribuição e disjuntores exclusivos para o laboratório, tomadas 2P+T e extintor de incêndio em local visível.
1.2. EQUIPAMENTOS
07 Conjunto didático para ensaios de Eletrônica Analógica; de base horizontal; circuitos internos com fonte de tensão
simétrica de –15 e +15V; fonte de tensão fixa + 5V; fonte de tensão alternada de 15, 12, 7.5 e 4.5V rms; alimentação
110/220V; 50/ 60Hz; display único para voltímetro, amperímetro e frequencímetro; gerador de sinais de 1Hz a 100kHz.
07 Osciloscópio digital; frequência 100MHz de banda; constituído de dois canais; display em cores; 1.25GS/ s de taxa de
amostragem em tempo real; comprimento máximo do registro 10kB.
07 Gerador de funções; tipo digital; modo de operação: senoidal, quadrada, triangular, rampa, pulso, ttl e varredura; faixa
de frequência: 0,2hz a 2mhz em 07 estágios, com controle de variação; display com led 3 1/2 digitos.
07 Fonte de alimentação em plástico resistente; display led 03 digitos; modelo digital; com saída múltipla com 3 canais;
saída 0 - 2A – tensão 0 - 30V; resolução: tensão 10mV – corrente 2mA; potência aprox. 10VA.
07 Multímetro – caixa em plástico resistente, portátil, digital: display LCD 3 1/2; indicação de polaridade, sobrefaixa e
bateria fraca; tensão DC faixas 2V, 20V, 200V, 1000V.
07 Equipamentos para fins didáticos; para ensaios de eletrônica de potência; medindo aproximadamente a 560 x l 420 x p
400 mm; trilho em alumínio para fixação de placas; com fonte regulada e ajustável de 0 a 30V – 3A e proteção contra
curto; módulo com transformador trifásico de 400VA, alimentação trifásica de 220V.
2. LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADOS
2.1. ESTRUTURA FÍSICA
Utilização
Este laboratório destina-se às aulas práticas de eletrônica digital e microcontroladores visando o seu uso por turmas de no
máximo 20 alunos, divididos em 07 grupos, por questões de prática pedagógica, tendo em vista o acompanhamento de
um professor e a quantidade de equipamentos disponíveis. Portanto, a estrutura mínima deste laboratório necessita de
uma área igual ou superior a 70m²; piso em material isolante, resistente a impacto. As janelas devem ser posicionadas
em altura adequada com o intuito de possibilitar a boa iluminação e aeração do ambiente.
Área útil – 70m²
Descrição geral – O laboratório deve dispor de estrutura mínima de uma área igual ou superior a 70m²; sistema de ar
condicionado.
Instalações – Devem contar com instalação elétrica de acordo com a norma vigente (NBR5410), com quadro de
distribuição e disjuntores exclusivos para o laboratório, tomadas 2P+T e extintor de incêndio em local visível.
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2.2. EQUIPAMENTOS
07 Conjunto didático para ensaios de Eletrônica Digital; circuitos internos com fonte de tensão simétrica de –12 e +12V;
fonte de tensão contínua de +5V; alimentação 110/ 220V, 50/ 60Hz, potência de 150W; display de sete segmentos com
drivers; chaves BCD, chaves push button, chaves alavancas reversoras; indicadores de nível lógico, gerador de sinais,
buzzer; reles, banco de capacitores, potenciômetros; gerador de pulsos, protoboards; conexão RS232 e USB; módulos de
ensaios intercambiáveis, softwares, cabos de ligações.
07 Equipamentos para fins didáticos; utilizados em autotronica e ensaios de microcontroladores; placa contendo
microcontrolador pic6f877a, programacao in loco, display cristal líquido; display de leds, no mínimo 4 dígitos;
potenciômetro para conversão analógica/ digital.
07 Multímetro – caixa em plástico resistente, portátil, digital: display LCD 3 1/2; indicação de polaridade, sobrefaixa e
bateria fraca; tensão DC faixas 2V, 20V, 200V, 1000V.
07 Microcomputador; estação de trabalho; com processador de arquitetura x86, suporte 32 e 64 bits e tecnologia bits e
tecnologia core 2 duo; com frequência de
clock real, igual ou superior a 3.0ghz, 800mhz; memória ram ddr2, 2gb expansível
até no mínimo 8gb; de 2gb expansível até no mínimo 8gb; cache 6mb l2.
07 Osciloscópio digital; frequência 100MHz de banda; constituído de dois canais; display em cores; 1.25 GS/ s de taxa de
amostragem em tempo real; comprimento máximo do registro 10kB.
3. LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
3.1. ESTRUTURA FÍSICA
Utilização
Este laboratório destina-se às aulas práticas de máquinas elétricas, automação e instalações elétricas visando o seu uso
por turmas de no máximo 20 alunos, divididos em 07 grupos, por questões de segurança e de prática pedagógica, tendo
em vista o acompanhamento de um professor e a quantidade de equipamentos disponíveis.
Portanto, a estrutura mínima deste laboratório necessita de uma área igual ou superior a 70m²; piso em material isolante,
resistente a impacto. As janelas devem ser posicionadas em altura adequada com o intuito de possibilitar a boa
iluminação e aeração do ambiente.
Área útil – 70m²
Descrição geral – O laboratório deve dispor de estrutura mínima de uma área igual ou superior a 70m2; sistema de ar
condicionado ou sistema de ventilação Instalações – Devem contar com instalação elétrica de acordo com a norma vigente
(NBR5410), com quadro de distribuição e disjuntores exclusivos para o laboratório, tomadas 2P+T e NEMA L15-20 e
extintor de incêndio em local visível.
3.2. EQUIPAMENTOS
07 Equipamentos para fins didáticos para estudo de comandos elétricos e partidas de motores; composto de painel
didático; motor de indução assíncrono trifásico 1/4cV, 4 pólos, 220/ 380V; auto-transformador de 4 estágios para partida
compensada de 500VA; disjuntor térmico tripolar, chave de partida estrela/ triângulo de 16 ampéres; 3 conjuntos de
segurança com bases e fusíveis tipo diazed de 16 ampéres; 4 contadores tripolares com 2 contatos auxiliares na e 2 nf; 2
contadores auxiliares com 2 contatos na e 2 nf; rele térmico para proteção de motor com ajuste de 4 a 6 ampéres; 2 reles
de tempo com bobina de 220V.
07 Multímetro – caixa em plástico resistente, portátil, digital: display LCD 3 1/2; indicação de polaridade, sobrefaixa e
bateria fraca; tensão DC faixas 2V, 20V,200V, 1000V.
07 Alicate eletrônico resistente e garra, tipo volt-amperímetro, mostrador LCD 3 ½ dígitos, corrente alternada e contínua
até 400A, tensão contínua até 1000V, tensão alternada até 750V, resistência até 2000 ohms, fornecido com estojo, cabos
de prova, sensor de temperatura, certificado de garantia e manual de instruções em português.
02 Indicador de sequência de fase e verificação de fase aberta; tensão de 90vca até 600vca; frequência 50/ 60 hz; rigidez
dielétrica conforme norma iec1010; com pontas de prova com cabos de 1.1 m.
07 Conjunto didático para ensaios com CLP, de painel vertical, alimentação 127/220V, 60Hz, módulo de fonte com saídas
fixas e variáveis, módulo de acionamento de motor de passo acoplado, módulo de acionamento do motor de saída com
reles, módulo conversor A/ D e D/ A.
02 Equipamentos para fins didáticos; bancada de simulação e treinamento para pneumática e eletropneumática; medindo
aproximadamente c 1200 x l 700 x a 1800 mm; dois gaveteiros em aço/ alumínio, no mínimo 3 gavetas e painel perfilado
em alumínio; componentes pneumáticos com conexões de engate rápido, saída para frente; cilindros com came de
alumínio e rosca pra acionamento de válvulas; componentes elétricos com borne de ligação, cabos com pinos banana de 4
mm, tensão de 24vdc; acompanha 2 conjuntos de componentes pneumáticos com: cilindros de dupla ação; cilindro
simples, válvulas direcionais 5/2 vias duplo/ simples, válvula direcional 3/2 vias nf/ na; tampão de conexões, válvula
temporizada 3/2 vias nf, válvula alternadora, válvula de simultaneidade; válvulas reguladoras de fluxo, válvula de escape
rápido, unidade de conservação, bloco distribuidor; tubo flexível, conexões, captador, válvula geradora de vácuo; 2
conjuntos de componentes eletropneumáticos com: válvulas direcionais de 5/2 vias duplo/ simples; válvulas direcionais
3/2 vias nf, sensores de proximidade, pressostato/ vascuostato.
07 Conjunto didático para ensaios com CLP, de painel vertical, em chapa metálica, alimentação 127/ 220V, 60Hz, módulo
de fonte com saídas fixas e variáveis, módulo de acionamento de motor de passo acoplado, módulo de acionamento do
motor de saída com reles, módulo conversor A/ D e D/ A.
07 Microcomputador; estação de trabalho; com processador de arquitetura x86,
suporte 32 e 64 bits e tecnologia bits e tecnologia core 2 duo; com frequência de
clock real, igual ou superior a 3.0ghz, 800mhz; memória ram ddr2, 2gb expansível
até no mínimo 8gb; de 2gb expansível até no mínimo 8gb; cache 6mb l2.
01 Compressor com 02 estágios; pressão de trabalho de 120 libras; vazão de 5.2 m3/ min; motor monofásico; potência
de 1hp; na voltagem de 220V; filtro de ar p/ 02 saídas c/ carvão ativado; reservatório de 130 lc/ óleo; contendo
mangueira p/ ar de 5/16", ponta emborrachada c/ 10 m.
04 Luxímetro com escalas de 0 a 200.000 luxes, de 3 a 5 faixas, indicação LCD 3 ½ dígitos, saída digital, memorizador de
valor máximo, com espectro e sensor fotodiodo de silício com correção de cor, alimentado por bateria de 9V.
02 Terrometro, em plástico resistente, com visor digital, display LCD 3 1/2 dígitos, resistência 20/ 200/ 2000, tensão 200
VAC, precisão 20 ohms, medição primeira faixa igual ou superior a 3 ohms, com bateria, cabos de teste, bolsa para
transporte e estacas auxiliares.
4. LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
4.1. ESTRUTURA FÍSICA
Utilização
Este laboratório destina-se às aulas práticas de eletricidade e telecomunicações visando o seu uso por turmas de no
máximo 20 alunos, divididos em 07 grupos, por questões de segurança e prática pedagógica, tendo em vista o
acompanhamento de um professor e a quantidade de equipamentos disponíveis. Portanto, a estrutura mínima deste
laboratório necessita de uma área igual ou superior a 80m²; piso em material isolante, resistente a impacto. As janelas
devem ser posicionadas em altura adequada com o intuito de possibilitar a boa iluminação e aeração do ambiente.
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Área útil – 70m²
Descrição geral – O laboratório deve dispor de estrutura mínima de uma área igual ou superior a 70m²; sistema de ar
condicionado ou sistema de ventilação.
Instalações – Devem contar com instalação elétrica de acordo com a norma vigente
(NBR5410), com quadro de distribuição e disjuntores exclusivos para o laboratório, tomadas 2P+T e extintor de incêndio
em local visível.
4.2. EQUIPAMENTOS
07 Conjunto didático para estudos em Eletricidade e Eletromagnetismo, contemplando os seguintes tópicos: circuitos
elétricos em corrente contínua, teoremas de redes em corrente contínua, campo magnético, eletromagnetismo, potência
em corrente alternada, transformadores.
07 Multímetro – caixa em plástico resistente, portátil, digital: display LCD 3 1/2; indicação de polaridade, sobrefaixa e
bateria fraca; tensão DC faixas 2V, 20V,
200V, 1000V.
07 Osciloscópio tipo analógico; frequência de 20MHz; constituído de analisador lógico de 8 canais; deflexão vertical
coeficiente de 2mV/ 10V; hold-off; operação CH1, CH2, CH1/ CH2, ADD, SUB, X, Y, CH2 invertido; trigger de 40MHz, fonte
CH1, CH2, LINE, EST, ALT, CH1 & CH2.
07 Gerador de funções; tipo digital; modo de operação: senoidal, quadrada, triangular, rampa, pulso, ttl e varredura; faixa
de frequência: 0,2hz a 2mhz em 07 estágios, com controle de variação; display com led 3 1/2 digitos.
07 Fonte de alimentação em plástico resistente; display led 03 dígitos; modelo digital; com saída múltipla com 3 canais;
saída 0 - 2A – tensão 0 - 30V; resolução: tensão 10mV – corrente 2mA; potência aprox. 10VA.
07 Osciloscópio digital; frequência 100MHz de banda; constituído de dois canais; display em cores; 1.25 GS/ s de taxa de
amostragem em tempo real; comprimento máximo do registro 10kB.
02 Equipamentos para fins didáticos para análise de sinais de comunicações; para o curso de eletrônica e
telecomunicações; analisador de espectro com resposta em frequência de 150k até 1050mhz; resolução em frequência de
400k/ 20khz; impedância de entrada 50 ohms bnc; display 4 1/2 dígitos; demodulador am/ fm; filtro de vídeo e cursor;
precisão do marcador (+/ -0,1% spna + 100khz), precisão do scan (+/ -10%); precisão do nível de referência (+/ -2 db).
07 Equipamentos para fins didáticos utilizados para treinamento de antenas; para o curso de telecomunicações; composta
de antenas: espinha de peixe de 11 elementos, yagi uda, tipo "l", plano terra, dipolo; telescópica; hastes e plataforma em
alumínio maciço e base metálica; cabos para comunicação, base transmissora de RF; controle remoto para transmissão,
com chaves para posicionamento da antena e modo de transmissão.
07 Software de CAD/ CAE totalmente integrado que permita a análise e cossimulação de circuitos eletrônicos analógicos e
digitais, suporte para execução de programas que rodem em microcontroladores de mercado incluindo seus periféricos em
baixo e alto nível de programação (Assembly e C, de mercado).
07 Equipamentos para fins didáticos; para treinamento para o curso de telecomunicações; composta de experimentos de
filtros ativos, experimentos de modulação e demodulação AM-DSB, FM, PCM e PWM. Osciladores; amplificador de áudio;
módulo para acomodar experimentos com fonte de alimentação, gerador de sinais.
07 Equipamentos para fins didáticos; para treinamento para o curso de telecomunicações em transmissão digital;
composta de experimentos de moduladores e demoduladores ASK, FSK e PSK; conversores AD e DA e multiplexação por
divisão de tempo.
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CAPÍTULO 8 PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO
A contratação dos docentes que irão atuar no Curso de TÉCNICO EM ELETRÔNICA será feita por meio de Concurso Público,
como determinam as normas próprias do Ceeteps, obedecendo à ordem abaixo discriminada:
•    Licenciados na Área Profissional relativa à disciplina;
•    Graduados na Área da disciplina.
O Ceeteps proporcionará cursos de capacitação para docentes e técnicos voltados para o desenvolvimento de
competências diretamente ligadas ao exercício do magistério, além do conhecimento da filosofia e das políticas da
educação profissional.
CAPÍTULO 9 CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de TÉCNICO EM ELETRÔNICA, satisfeitas as exigências
relativas:
•    Ao cumprimento do currículo previsto para habilitação;
•    À apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.
Os MÓDULOS I e II não oferecem terminalidade, desenvolverá um conjunto de experiências, objetivando a construção de
competências e habilidades que constituirão a base para os MÓDULOS subsequentes.
Ao término dos três primeiros MÓDULOS, o aluno fará jus ao Certificado de Qualificação Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA.
O certificado e o diploma terão validade nacional.
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12.4. ENFOQUE PEDAGÓGICO DO CURRÍCULO
Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo organizado por meio de competências será
direcionado para a construção da aprendizagem do aluno, enquanto sujeito do seu próprio desenvolvimento. Para tanto, a
organização do processo de aprendizagem privilegiará a definição de projetos, problemas e/ou questões geradoras que
orientam e estimulam a investigação, o pensamento e as ações, assim como a solução de problemas.
Dessa forma, a problematização, a interdisciplinaridade, a contextuação e os ambientes de formação se constituem em
ferramentas básicas para a construção das habilidades, atitudes e informações relacionadas que estruturam as
competências requeridas.
 12.5.  NOVAS ORGANIZAÇÕES CURRICULARES
O Plano de Curso propõe a organização curricular estruturada em três módulos, com um total de 1.200 horas ou 1.500
horas aulas.
A Unidade Escolar, para dar atendimento às demandas individuais, sociais e do setor produtivo, poderá propor nova
organização curricular, alterando o número de módulos, distribuição das aulas e componentes curriculares. A organização
curricular proposta levará em conta, contudo, o perfil de conclusão da habilitação, das qualificações e a carga horária
prevista para a área profissional da habilitação.
A nova organização curricular proposta entrará em vigor após a homologação pelo Órgão de Supervisão Escolar do
CEETEPS.
13. PRÁTICA PROFISSIONAL
A Prática Profissional será desenvolvida em empresas e nos laboratórios e oficinas da Unidade Escolar.
A prática será incluída na carga horária da Habilitação Profissional e não está desvinculada da teoria; constitui e organiza o
currículo. Será desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades como estudos de caso, visitas técnicas,
conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas, trabalhos em grupo, individual e relatórios.
O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento da prática profissional realizada na escola e nas empresas serão
explicitados na proposta pedagógica da Unidade Escolar e no plano de trabalho dos docentes.
14. ESTÁGIO SUPERVISIONADO
A Habilitação Profissional Técnica de Nível Medio de Técnico em Eletrônica não exige o cumprimento de estágio
supervisionado em sua organização curricular, contando com 740 Horas Aula de práticas profissionais, que poderão ser
desenvolvidas integralmente na escola ou em empresas da região, através de simulações, experiências, ensaios e demais
técnicas de ensino que permitam a vivência dos alunos em situações próximas da realidade do setor produtivo. O
desenvolvimento de projetos, estudos de casos, realização de visitas técnicas monitoradas, pesquisas de campo e aulas
práticas desenvolvidas em laboratórios, oficinas e salas-ambiente garantirão o desenvolvimento de competências
específicas da área de formação.
O aluno, a seu critério, poderá realizar estágio supervisionado, não sendo, no entanto, condição para a conclusão do curso.
Quando realizado, as horas efetivamente cumpridas deverão constar do Histórico Escolar do aluno. A escola acompanhará
as atividades de estágio, cuja sistemática será definida através de um Plano de Estágio Supervisionado devidamente
incorporado ao Projeto Pedagógico da Unidade Escolar. O Plano de Estágio Supervisionado deverá prever os seguintes
registros:
•    sistemática de acompanhamento, controle e avaliação.
•    justificativa;
•    metodologias;
•    objetivos;
•    identificação do responsável pela Orientação de Estágio;
•    definição de possíveis campos/áreas para realização de estágios.
O estágio somente poderá ser realizado de maneira concomitante com o curso, ou seja, ao aluno será permitido realizar
estágio apenas enquanto estiver regularmente matriculado. Após a conclusão de todos os componentes curriculares será
vedada a realização de estágio supervisionado.

15. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
O aproveitamento de conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente pelos alunos, diretamente relacionados com
o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação profissional, poderá ocorrer por meio de:

    disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no Ensino Médio;
    qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos;
    cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, mediante avaliação do aluno;
    experiências adquiridas no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno;
    avaliação de competências reconhecidas em processos formais de certificação profissional.

O aproveitamento de competências, anteriormente adquiridas pelo aluno, por meio da educação formal/ informal ou do
trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito mediante avaliação a ser realizada por comissão de
professores, designada pela Direção da Escola, atendendo os referenciais constantes de sua proposta pedagógica.
Quando o aproveitamento tiver como objetivo a certificação de competências, para conclusão de estudos, seguir-se-ão as
diretrizes a serem definidas e indicadas pelo Ministério da Educação.

16.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação, elemento fundamental para acompanhamento e redirecionamento do processo de desenvolvimento de
competências estará voltado para a construção dos perfis de conclusão estabelecidos para as diferentes habilitações
profissionais e as respectivas qualificações previstas.
Constitui-se num processo continuo e permanente com a utilização de instrumentos diversificados – textos, provas,
relatórios, auto-avaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, projetos, etc – que permitam analisar de forma ampla o
desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de aprendizagem.
O caráter diagnóstico dessa avaliação permite subsidiar as decisões dos Conselhos de Classe e das Comissões de
Professores acerca dos processos regimentalmente previstos de:
•    classificação;
•    reclassificação;
•    aproveitamento de estudos.
E permite orientar/ reorientar os processos de:
•    recuperação contínua;
•    recuperação paralela;
•    progressão parcial.
Estes três últimos, destinados a alunos com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão de atividades, recursos e
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metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar/ reduzir dificuldades que inviabilizam o
desenvolvimento das competências visadas.
Acresce-se ainda que, o instituto da Progressão Parcial cria condições para que os alunos com menção insatisfatória em
até três componentes curriculares possam, concomitantemente, cursar o módulo seguinte, ouvido o Conselho de Classe.
Por outro lado, o instituto da Reclassificação permite ao aluno a matricula em módulo diverso daquele que está
classificado, expressa em parecer elaborado por Comissão de Professores, fundamentada nos resultados de diferentes
avaliações realizadas.
Também através de avaliação o instituto de Aproveitamento de Estudos permite reconhecer como válidas as competências
desenvolvidas em outros cursos – dentro do sistema formal ou informal de ensino, dentro da formação inicial e continuada
de trabalhadores, etapas ou módulos das habilitações profissionais de nível técnico, ou do Ensino Médio ou as adquiridas
no trabalho.
Ao final de cada módulo, após análise com o aluno, os resultados serão expressos por uma das menções abaixo conforme
estão conceituadas e operacionalmente definidas:
Menção    Conceito    Definição Operacional
MB    Muito Bom    O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências do componente curricular
no período.
B    Bom    O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do componente curricular no período.
R    Regular    O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências do componente curricular no
período.
I    Insatisfatório    O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.
Será considerado concluinte do curso ou classificado para o módulo seguinte o aluno que tenha obtido aproveitamento
suficiente para promoção – MB, B ou R – e a freqüência mínima estabelecida.
A freqüência mínima exigida será de 75% (setenta e cinco) do total das horas efetivamente trabalhadas pela escola,
calculada sobre a totalidade dos componentes curriculares de cada módulo e terá apuração independente do
aproveitamento.
A emissão de Menção Final e demais decisões, acerca da promoção ou retenção do aluno, refletirão a análise do seu
desempenho feita pelos docentes nos Conselhos de Classe e/ ou nas Comissões Especiais, avaliando a aquisição de
competências previstas para os módulos correspondentes.

Metas associadas:
Implantar Curso Técnico Modular de Eletrônica
Projeto: Implantação do Curso Técnico de Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
Responsável(eis): Prof. Araquém Bruno Lopes Fernandes e Prof. Marcelo Coelho de Souza
Data de Início: 01/02/2013
Data Final: 30/12/2015
Descrição: APRESENTAÇÃO:

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é um profissional que par cipa do desenvolvimento de projetos. executa ainstalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. realiza medições e testes comequipamentos eletrônicos. analisa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção deequipamentos eletrônicos, tendo as seguintes atribuições:– Iden ficar e avaliar circuitos microprocessados.– U lizar so ware específicos.– Interpretar desenhos, esquemas e projetos de circuitos eletrônicos.– Iden ficar e avaliar os diversos pos de disposi vos u lizados em sistemas eletrônicos.– Executar e coordenar serviços de montagem, instalação e manutenção em sistemas eletrônicos.– Especificar e dimensionar disposi vos e materiais usados em sistemas eletroeletrônicos.– Desenvolver projetos de circuitos com disposi vos eletroeletrônicos.
Área de a vidades– Consertar aparelhos eletrônicos– Desenvolver disposi vos de circuitos eletrônicos– Fazer manutenção corre va dos equipamentos– Fazer manutenções preven va e predi va dos equipamentos– Sugerir mudanças de processo de produção– Desenvolver projetos de sistemas automa zados.
JUSTIFICATIVA:No contexto regional: O curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio propostopela ETEC de Takashi Morita vem atender às necessidades da formação de mão de obra para o parqueindustrial e comercial da região de Santo Amaro. No contexto da Escola: Reduz a subu lização do espaço edos laboratórios, causados pelas situações-problema que são as perdas, e baixa demanda do curso deInstrumentação.
IMPACTO PREVISTO:O impacto previsto é que ocorra de imediato uma demanda maior no ves bulinho, bemcomo ao término do curso tenhamos egressos com maior qualidade para atender às necessidades domercado. Espera-se com este curso índice menor de perdas, logo quan dade maior de concluintes, bemcomo alunos mais mo vados.
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO:
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Metas associadas:
Implantar Curso Técnico de Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
Projeto: Implantar Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio
Responsável(eis): Profa. Silvia Cirlene P. Sugahara Ishii e Profa. Waldice Carolina da Silva
Data de Início: 01/02/2013
Data Final: 30/12/2015
Descrição: APRESENTAÇÃO:

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é um profissional que par cipa do desenvolvimento de projetos. executa ainstalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. realiza medições e testes com
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equipamentos eletrônicos. analisa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção deequipamentos eletrônicos, tendo as seguintes atribuições:– Iden ficar e avaliar circuitos microprocessados.– U lizar so ware específicos.– Interpretar desenhos, esquemas e projetos de circuitos eletrônicos.– Iden ficar e avaliar os diversos pos de disposi vos u lizados em sistemas eletrônicos.– Executar e coordenar serviços de montagem, instalação e manutenção em sistemas eletrônicos.– Especificar e dimensionar disposi vos e materiais usados em sistemas eletroeletrônicos.– Desenvolver projetos de circuitos com disposi vos eletroeletrônicos.
Área de a vidades– Consertar aparelhos eletrônicos– Desenvolver disposi vos de circuitos eletrônicos– Fazer manutenção corre va dos equipamentos– Fazer manutenções preven va e predi va dos equipamentos– Sugerir mudanças de processo de produção– Desenvolver projetos de sistemas automa zados.
JUSTIFICATIVA:No contexto regional: O curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio propostopela ETEC de Takashi Morita vem atender às necessidades da formação de mão de obra para o parqueindustrial e comercial da região de Santo Amaro. No contexto da Escola: Reduz a subu lização do espaço edos laboratórios, causados pelas situações-problema que são as perdas, e baixa demanda do curso deInstrumentação.
IMPACTO PREVISTO:O impacto previsto é que ocorra de imediato uma demanda maior no ves bulinho, bemcomo ao término do curso tenhamos egressos com maior qualidade para atender às necessidades domercado. Espera-se com este curso índice menor de perdas, logo quan dade maior de concluintes, bemcomo alunos mais mo vados.
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO:
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7. Recursos físicos necessários. 35
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7.2.2. Acessórios/Mobiliários. 36
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Metas associadas:
Implantar Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio
Projeto: FESTA JUNINA - ARRAIAL NA CÔRTE
Responsável(eis): Prof. Tatiana dos Santos e Prof. Herman Schnabel Fragoso
Data de Início: 09/02/2015
Data Final: 19/06/2015
Descrição: PROJETO INTERDISCIPLINAR

FESTA JUNINA

Introdução:
A festa junina na Etec Takashi Morita é a concretização de um projeto desenvolvido ao longo detodo o primeiro semestre. Deve ser organizada pelos primeiros anos, embora envolva todos osalunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio. A festa possui um tema gerador, que é pesquisadoao longo do semestre pelos alunos, com a orientação dos professores. O produto final da pesquisadeve ser apresentado na Festa, um evento que concilia a data – os festejos do mês de junho,tradição popular no Brasil -  com a pesquisa desenvolvida pelos alunos. Em 2015, o tema gerador, será: Arraial na Côrte. A influência Européia na tradição da Festa Junina.Este projeto detalhará as atividades a serem desenvolvidas pela equipe de educadores e alunosdo Ensino Médio para a realização do evento.
Objetivo geral:
O objetivo geral deste projeto é desenvolver, junto aos alunos, as questões relacionadas ao temaproposto, de forma interdisciplinar, através da organização da Festa Junina, que será aberta àparticipação de alunos, pais e toda a comunidade. Desta forma, a organização da festa passa aser um importante processo de aprendizagem, envolvendo conhecimentos das diferentes áreas,através do desenvolvimento de atividades de pesquisa, planejamento e execução de todas asetapas necessárias à realização da Festa. Assim, mais do que um evento, a Festa Junina passa aser também uma forma de obter conhecimento, propiciando aos alunos múltiplos aprendizadossignificativos. 
Objetivos específicos:
Com a organização da Festa Junina, os alunos desenvolverão atividades relacionadas ao tema,capazes de desenvolver competências e habilidades que serão úteis para o aprendizado deconteúdos de todas as disciplinas, a saber:

         Levantamento e seleção de material de pesquisa, através de múltiplas fontes (livros,revistas, sites, jornais etc.) e sistematização de informações.
         Análise de produção artística através da exibição de filmes e posterior discussão.
         Organização de grupos de trabalho, divisão de tarefas entre colegas, sistematização detrabalhos.
         Planejamento e realização de ações necessárias à concretização do evento (relação decustos e forma de obter recursos; levantamento dos materiais necessários, estabelecimento decronograma para organização do evento etc.). Além disso, será uma forma de trabalhar conteúdosde forma interdisciplinar, proporcionando aos alunos uma visão mais abrangente do processo deensino-aprendizagem, evitando que as disciplinas sejam vistas pelos educandos de formaestanque. Os projetos interdisciplinares permitem que os alunos compreendam os diversosconteúdos abordados nas disciplinas como complementares para compreensão da realidade. Otema escolhido,  permite a abordagem interdisciplinar, através de conteúdos abordados em cadacomponente curricular. 

Público-alvo:
 Alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio.
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 A organização ficará a cargo dos alunos do primeiro ano. Porém, todos os alunos, de todos oscursos, serão envolvidos na preparação e participação da festa.
Justificativa do tema:

Justifica-se por abranger questões que se relacionam com a evolução da humanidade eacontecimentos atuais que interferem diretamente na história e cultura  de um povo.
Metodologia:
O projeto será desenvolvido através das seguintes etapas:
1)    Apresentação de dados, fotografias e informações sobre o tema pesquisado
2)    Escolha do título da festa pelos alunos, através de sugestões e eleição.
3)    Divisão de grupos e definição de temas a serem pesquisados e das tarefas necessárias àpreparação da festa.
4)    Exibição de filmes e debate.

Observações:
1. Os grupos deverão conciliar a tarefa com o tema da pesquisa: o tema deve estar de algumaforma representado na tarefa realizada. 
2. As músicas do festival devem ser ligadas à cultura;
3. Os grupos que possuem as mesmas tarefas, de todas as salas, devem se comunicar paraorganizar a festa de forma integrada. 
Cronograma:
Preparação do projeto: de fevereiro  a junho
Realização do projeto: 13 de Junho de 2015

Metas associadas:
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Projeto: Projeto Arrecadação Monetária ao Grêmio Estudantil
Responsável(eis): Alunos do Grêmio Estudantil
Data de Início: 09/03/2015
Data Final: 16/05/2015
Descrição:

Pontos Fortes
-Alunos vestibulandos
-Perfil de alunos que praticam a leitura
-Auxilio dos alunos na manutenção da
escola

Pontos Fracos
-Falta de recursos monetário do grêmio

Oportunidades
-Pessoas de fora da escola
interessadas em ajudar ao crescimento
da mesma
-Interesse dos pais na escola dos filhos

Ameaças

Prioridades: Garantir ao grêmio fundos monetários para manutenção e implementação de projetosde interesse do corpo docente e discente.
Objetivos: 
-Sanar as necessidades monetárias do grêmio;
-Manutenção de projetos já implementados;
-Facilitar a implementação de projetos que necessitam de financiamento;

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

62 de 96 19/05/2016 17:38



Prioridade Objetivos Metas Projetos Projetos
Futuros

Arrecadação
de dinheiro

para APM e o
grêmio

estudantil. Já citados
acima.

Aumentar o
caixa do
grêmio e
também
contribuir

com á APM

“Projeto
arrecadação
monetária”

-Investir em materiais para o grêmio;
-Gerar uma renda para á APM (Associação de Pais e Mestres);
-Gerar poder monetário suficiente para implementar novamente o projeto;
-Conseguir projetos mais impactantes para arrecadação de dinheiro para á APM e para o grêmio.
Metas:

-Gerar retorno suficiente para cubrir investimentos;
- A porcentagem de retorno a ser alcançada por volta de 150% do investido, assim sanando ocusto investido (100%) e com os outros 50% dividir, metade para a APM e metade para o grêmioestudantil.
-Reimplantar o projeto no segundo semestre.

APRESENTAÇÃO
O Projeto de Arrecadação Monetária do Grêmio Estudantil é baseado na arrecadação decontribuições por parte da sociedade com o Grêmio Estudantil. Em contraparte as arrecadações oGrêmio disponibilizará comprovantes de contribuição, que em certas datas serão sorteadas estescomprovantes, onde o sorteado receberá uma premiação como agradecimento por contribuir com aarrecadação do grêmio.
O principal objetivo do projeto é construir uma base financeira para futuros investimentos doGrêmio Estudantil e conseguir uma renda maior para a APM.
Os sorteios ocorrerão na escola em datas predefinidas, e a arrecadação ocorrerá desde aconfecção dos comprovantes até a data do último sorteio.
O Público alvo para contribuir com a arrecadação são todos interessados, tanto em ajudar aescola e o órgão representativo de alunos, ou pelo interesse no prêmio a ser sorteado aoscontribuintes. Tal quanto familiares de alunos e possíveis interessados em círculos pessoais dealunos que podem se interessar pela causa.

Justificativa
O Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita desenvolve este projeto com o principal intuito desanar sua necessidade de base financeira para investimentos em projetos maiores e garantia emprojetos,  tendo base financeira e liberdade de poder investir  em materiais e outras áreas paraprojetos maiores do Grêmio são possibilitados. E também gerar mais renda á APM (Associação dePais e Mestres), dividindo a arrecadação gerada pelo projeto.
O  quesito  de  ação  entre  amigos  proposto  para  a  realização  da arrecadação  do  projeto  ébaseado na realização de outros projetos de ação parecida como projetos sociais para arrecadaçãomonetária de cunho social. Mas a principal  diferença deste projeto com os de cunho social  é apremiação a ser sorteado entre os contribuintes, que baseado em todos os possíveis participantesserão algo de faixa etária mais abrangente e mais fácil aceitação e versatilidade.

OBJETIVO
O foco principal do projeto é arrecadação de uma porção monetária ao Grêmio Estudantil e áAPM. 
Em curto prazo, tendo uma base de investimento para melhoria e manutenção de projetos jáimplementados  ou  desenvolvidos,  mas  não  implementados  por  falta  de  verba  para  suamanutenção.
Em médio prazo possuir poder monetário suficiente para implementar novamente o projeto, mascom sua própria base.
Gerando em longo prazo projetos mais abrangentes e mais impactantes por meio do GrêmioEstudantil  e pela APM um investimento maior ainda na estrutura da escola e no ambiente dosalunos.
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METAS
Em seu primeiro instante a porcentagem de retorno a ser alcançada é planejada por volta de150% do investido, assim sanando o custo investido (100%) e com os outros 50% dividir, metadepara a APM e metade para o grêmio estudantil.
Apoiar a Renda da APM com 50% do valor de lucro.
No segundo semestre de 2015, executar mais uma vez o projeto de arrecadação.
Investir o valor arrecadado em outros projetos do Grêmio com necessidade de apoio financeiro,como uma rádio ou um periódico mensal de impressão em escala escolar.

PÚBLICO ALVO
Caracteriza-se público alvo qualquer interessado em colaborar em quesito financeiro o GrêmioEstudantil.
Apesar de o projeto ser desenvolvido no ambiente escolar,  as ações da colaboração tambémserão oferecidas  fora  da escola,  assim sendo aberto  a  pessoas  de fora do círculo escolar,  eabrangendo pessoas  do círculo da região ao redor  da escola.  E também para familiares  dosestudantes, abrindo a possibilidade da contribuição dos mesmos.
A principal característica em comum dos envolvidos é a vontade de contribuir com o âmbito doGrêmio Estudantil e escolar.
Por abranger tanto as pessoas da região da escola, a própria escola e os ambientes familiaresque podem aderir  à ideologia principal  do projeto em sua contribuição,  o esperado do alcancedeste projeto será de aproximadamente 500 pessoas em seu  envolvimento.  Em lucro o projetoafetará todo o corpo discente da escola no sentido de beneficia-los.

ETAPAS DE EXECUÇÃO
-Pesquisa de interesse em apoio à organização estudantil
-Confecção do modelo de comprovante de contribuição, utilizado no sorteio
-Procura e definição do investimento principal para prêmios
-Decisão do prêmio a ser sorteado aos contribuintes
- Definição da quantidade mínima de contribuição
-Obtenção dos prêmios
- Definição de datas de sorteios
-Distribuição de Ações de contribuição
-Realização dos Sorteios

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
A principal avaliação da eficiência do projeto é baseada no lucro gerado pela arrecadação.
A quantidade de ações de contribuição conquistadas e a quantidade de participantes no sorteiodos contribuintes será a base de números para quantificar o alcance do projeto.
A apresentação dos resultados será feita na prestação de contas e resultados do projeto emreuniões posteriores ao ultimo sorteio.

CRONOGRAMA
A Abertura para arrecadações será a partir das rifas estarem disponíveis até o dia do últimosorteio.
 *No caso de obtenção de um comprovante para participar do sorteio, a arrecadação paracontribuições para o grêmio é aberto sempre.
Sorteio dos prêmios será realizado nas seguintes datas:
17 de Abril
24 de Abril
08 de Maio
16 de Maio
O prazo de retirada do prêmio é de 1 semana, caso não retirado neste intervalo de tempo osorteio será refeito.

Metas associadas:
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Projeto: Olimpíada de Robótica
Responsável(eis): Prof. ME Marcelo Coelho De Souza
Data de Início: 22/07/2015
Data Final: 24/10/2015
Descrição: Projeto

Olimpíada de Robótica.
Resumo
Devido  à  crise  econômica  que  o  país  vem enfrentando,  as  indústrias  estão  demitindo  seus  funcionários,
proporcionando o aumento do desemprego que  pode  afetar diretamente  nossos alunos. Para diminuir esse
impacto precisamos qualificar melhor nossos alunos para que possam se destacar no mercado de trabalho e
ocupar as vagas restantes.
A Etec Takashi Morita tentando melhorar a qualidade dos nossos alunos fará as olimpíadas de robótica, com o
intuito de melhorar as habilidades de nossos alunos através da competição. Esse projeto visa atiçar o espírito
competitivo do aluno o motivando a  pesquisar  e  aprender a  buscar o conhecimento,  que  são ferramentas
necessárias para um bom desempenho escolar do aluno. Além do lado do conhecimento, esse projeto visa
diminuir a evasão pela motivação exercida pelo projeto e demonstrando que a escola pode ensinar através da
diversão e competição, fugindo do método tradicional.
Objetivo
Criar uma olimpíada de robótica na Etec Takashi Morita com a finalidade de preparar melhor o aluno em
resolver problemas, trabalhar em equipe, buscar o conhecimento através de pesquisas, treinar o aluno para o
futuro TCC e formar um aluno mais capacitado para o mercado de trabalho.
Justificativa
Fazer com que o aluno aprenda a pesquisar e a estudar fora do horário de aula, mas não por obrigação mais
sim por diversão, pois como comprovado na pesquisa interna da Etec Takashi Morita, mais de 50% dos alunos
estudam menos de uma hora em casa.
Motivar o aluno pela competição procurando diminuir a evasão escolar dos cursos modulares e integrados no
eixo da indústria, apesar da nossa evasão estar dentro da média das Etecs do Município no eixo mencionado,
conforme dados do BDCetec, houve um aumento da evasão entre o 1º semestre e o 2º semestre de 2014.
Metodologia
O projeto consiste  em desenvolver  uma  olimpíada  de  robótica  que  terá  diversas modalidades,  onde  cada
modalidade  será  supervisionada  por  um professor  que  orientará  os alunos na  montagem do  robô  que  irá
competir.
Os alunos que desenvolveram os robôs seguindo regras básicas da copetição. Os robôs não serão padronizados,
cada equipe desenvolverá o seu robô, que utilizará do seu conhecimento adquirido na Etec para produzir o
melhor robô para tentar ganhar a competição.
Os alunos terão liberdade no desenvolvimento do robô, pois desse jeito eles serão incentivados a pesquisar
para que o seu robô se destaque através de um circuito eletrônico melhor, ou um robô mais leve de melhor
autonomia ou eficiência. Dessa forma o aluno poderá criar o hábito de estudar através da pesquisa, aprender a
buscar o seu conhecimento.
Resultados Esperados
Criar  a  olimpíadas  de  robótica,  que  será  apresentada  junto  com a  feira  técnica  (período  previsto  para
organização e criação das olimpíadas é de 3 meses).
Diminuir a evasão do curso de Automação Industrial em 5% até o fim de dezembro de 2015 (valores atuais 18
alunos).
Equipe
Orientador: Marcelo Coelho de Souza
Co-orientador: Sandro Martins Vargas
Ajudantes: Corpo de professores do curso de automação e eletrônica.
Metas
Diminuir a evasão do curso de Automação Industrial em 5% até o fim de dezembro de 2015 (valores atuais 18
alunos).
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Recursos Necessários
Microcontroladores (Aquisição por parte dos alunos).
Componentes eletrônicos (Aquisição por parte dos alunos).
Carcaças mecânicas / engrenagem, rodas, rolamentos, etc. (Aquisição por parte dos alunos).
Atividades (Cronograma)

Atividade Data Inicial Data Final
Planejamento da competição 22/07/2015 31/07/2015
Desenvolvimento dos protótipos pelos alunos 21/09/2015 06/10/2015
Desenvolvimento dos protótipos pelos alunos 07/10/2015 22/10/2015
Organização e realização da olimpíada 23/10/2015 24/10/2015

Metas associadas:
Diminuir a evasão do curso de Automação em 5% no período de 1 ano.
Projeto: Projeto Social: Seja um Voluntário
Responsável(eis): Profª Elenice da Silva e Prof. João Lopes da Silva Neto
Data de Início: 09/06/2015
Data Final: 23/06/2015
Descrição: PROJETO SOCIAL

Alunos do Curso Técnico de: Administração e Logística
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.
1.1 Título do projeto: Seja um voluntário!
1.2 Idealização e Coordenadora do projeto: Profª Elenice da Silva
1.3 Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
2 JUSTIFICATIVA:
O trabalho voluntário  existe a muito tempo  e hoje envolve milhares de pessoas que assistem a grupos sociais  em  asilos, abrigos; hospitais;
participam de campanhas para defesa do meio ambiente, em iniciativas culturais, esportivas, educacionais e recreativas entre outros.
Todas estas pessoas acreditam que fazer bem aos outros e a si mesmo como cidadãos valorosos, pode contribuir para uma sociedade melhor.
Foi a partir desta observação e estudos realizados sobre o voluntariado no Brasil, que nos mobilizamos em organizar esta atividade de campo
com alunos do curso técnico que possuem em sua grade curricular a disciplina de Ética e Cidadania Organizacional. O projeto tem embasamento
na lei Federal nº 9.608/98 sobre Trabalho Voluntário e na Deliberação CEETEPS nº 01, de 08 de março de 2004. 
3. OBJETIVO:

· Fortalecer o trabalho voluntário através da conscientização dos estudos e da legislação vigente bem como ação real de campo.
· Proporcionar a melhor qualidade de vida possível ao próximo, construindo relações afetivas e interpessoais saudáveis para um bom convívio

ético.
· Formar um profissional mais criativo, proativo consciente de seu papel organizacional e social como pessoa responsável e comprometida com o

sucesso pessoal e profissional.
4. PÚBLICO BENEFICIADO:
Crianças de adolescentes em  Casa Abrigo e idosos em Asilo, Doutores da Alegria em Hospitais e campanhas em geral.
5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA: 
Mobilização dos alunos do curso Técnico da ETEC Parelheiros,  para visitação e ação lúdica recreativa trabalhando temáticas de convívio e
afetividade.Visita com momento para lanche e entrega de doações.
Atividade que se realizará no período de  duas horas, com acompanhamento da professora responsável pelo projeto. A atividade somará um total
de trinta alunos do curso,  aproximadamente.  O agendamento nas instituições que serão assistidas,  será de responsabilidade da professora
responsável pelo projeto.
6. IMPACTO:
    Nossas expectativas são de contribuir   para a formação  de uma nova geração de crianças e adolescentes bem como profissionais ,
 acreditando que a participação direta dos cidadãos em atividades sociais e voluntárias , contribuirão para o enfrentamento da exclusão social e
para a consolidação da cidadania participativa.
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Metas associadas:
Arrecadar donativos de primeira necessidade para pelo menos 50% internos da instituição Lar Efrata no ano de 2015 - CD CEU Parelheiros
Projeto: A IMPORTÂNCIA DO TEMPO
Responsável(eis): Profª Regina Helena Dias Gatti
Data de Início: 10/08/2015
Data Final: 09/10/2015
Descrição: A IMPORTÂNCIA DO TEMPO

Resumo
Um dos assuntos mais intrigantes que temos é saber a respeito do tempo.Constantemente utilizamos a palavra tempo, abrimos uma série de perguntas como:Poderíamos falar que o tempo existe independentemente do sujeito pensante? Qual aimportância do tempo? Você tem tempo? Posso medir ou prever o tempo? Estas eoutras indagações ultrapassam o conhecimento popular e fazem parte dosconhecimentos científicos e filosóficos.
Objetivos
Envolver os alunos dos cursos integrados na execução de projetos interdisciplinarespromovendo a pesquisa científica, o convívio social, o respeito às regras e a valorizaçãodo trabalho em grupo e a conscientização da preservação da natureza e do incentivopara o uso de materiais recicláveis.
Justificativa
Este projeto justifica-se pela importância do estudo do tempo no decorrer da história daFísica e Filosofia e a sua função em nossa sociedade atual. Na Grécia Antiga, os filósofosusavam duas palavras relacionados com o tempo: chronos, tempo cronológico que podeser medido, e kairos que significa momento certo ou oportuno para alguma coisa quepoderá ser considerada especial. Ao falarmos de Platão, este identificava o tempo comoo período de movimento dos corpos. Duarente a era cristã, o tempo era visto de formalinear. Nos primórdios da Física, século XVII, Galileu apresenta o tempo comoprotagonista, abrindo caminho para estudos de |Isaac Newton a respeito de espaço etempo.
Metodologia
Os alunos dos cursos integrados das primeiras séries formarão grupos, chamados deequipes, e construirão um carrinho de corrida construído exclusivamente com garrafaspet e que será movido a ar comprimido. Cada equipe deverá adotar o nome de umfilósofo que tratou a respeito do tempo. este nome representará a escudeira. Noprimeiro momento será feita uma classificação, onde os carrinhos serão colocados emmovimento para verificar espaço percorrido, tempo para percorrer esse espaço e, consequentemente, será calculada a velocidade média de cada carrinho. Com essesdados em mãos , os aluno farão uma tabela de ordem de chegada de cada carrinho epoderão verificar a ordem de partida na disputa final.
A estapa final será disputada entre as equipes vencedoras de cada sala. Nestaoportunidade as equipes deverão: apresentar o filósofo adotado e explicar seusensinamentos a respeito do tempo e a Filosofia e explicar o cálculo que estabeleceu aconquista do posicionamento de largada.
Resultado Esperado
Esperamos que o aluno trabalhe a noção do tempo da ciência Física no que tange aomovimento com um sitema de referência absoluta e relativa; trabalhe a 3a. lei deNewton observando a reação de forças( princípio da Ação e reação) , a pressão do arcomprimido promovendo o movimento;  trabalhe as diferentes noções de tempo nahistória da Filosofia, do seu início até a era contemporânea. Além disso, esperamos queo aluno valorize a reutilização de materiais , de modo que preserve a natureza ao seuredor e vislumbre um futuro melhor para a humanidade.
Equipe

Professor HAE solicitado
REGINA HELENA DIAS Não

HERMAN SCHNABEL FRAGOSO Não
LUIS SANTORO NUNES Não

Atividade Data inicial Data final
FORMAÇÃO DOS GRUPOS OU EQUIPES 10/08/2015 12/08/2015
ESCOLHA DO NOME DE CADA EQUIPE 13/08/2015 14/08/2015
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IDEALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CARRINHOS MOVIDOS A ARCOMPRIMIDO FEITOS COM MATERIAL RECICLÁVEL 17/08/2015 01/09/2015
EXPERIMENTAÇÃO DOS CARRINHOS 08/09/2015 22/09/2015
PROVA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARRINHOS 30/09/2015 30/09/2015
DISPUTA FINAL 09/10/2015 09/10/2015

Metas associadas:
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.

Projeto: 3ª semana de Contabilidade- Integração do conhecimento dos alunos da Etec Takashi Morita no Curso técnico
de Contabilidade

Responsável(eis): Profª Waldice Carolina da Silva, Prof. Edson de Oliveira, Prof. Luiz Carlos de Freitas e Prof, Adriano Resende do Nascimento
Data de Início: 04/02/2015
Data Final: 30/12/2015
Descrição: 3ª SEMANA DE CONTABILIDADE na ETEC TAKASHI MORITA

Promovendo a integração do Conhecimento
ETEC: TAKASHI MORITA                                                                       Código: 200
Título do Projeto: 3ª semana de Contabilidade- Integração do conhecimento dos alunos da EtecTakashi Morita no Curso técnico de Contabilidade.
Data de Início: 01/02/2015                 Data do Término: 30/04/2015
Resumo do Projeto:
Os  alunos  veem para  a  ETEC  com a  expectativa  de  adquirir  conhecimento  rápido,  sendo  oprimeiro módulo mais teórico do que prático o aluno muitas vezes se sente decepcionado pois “nesta fase “ não atendemos sua demanda que é poder praticar a contabilidade e inserir-se nomercado de trabalho  atuando na empresa  especificamente na área contábil isso pode de formaprecipitada fazê-lo desistir do curso. A 3ª semana de contabilidade vai acontecer no mês em quese comemora o dia do Contabilista, com a participação de alunos, de professores, profissionais daárea sendo que os convidados que poderão reforçar nos alunos a necessidade do conhecimentoantes da prática efetiva da atividade de um profissional da área.

Meta associada ao PPG da U.E.:
O  eixo  norteador  da  escola  é  a  aplicação  de  conceitos  modernos  de  convivência  e  ensino,baseados  na  democracia,  no  dialogo  franco  entre  os  participantes:  alunos,  pais,  professores,gestores e funcionários.  
Dinamizar o ambiente na semana da contabilidade com as palestras e participação dos alunos em2015; independentemente do módulo cursado, provando que a parte teórica e a parte prática docurso não podem ser dissociadas mas sim que a teoria neste caso prepara a prática. O alunodeve se sentir parte importante no ambiente escolar, sua integração como parte de um todo vaigarantir que ele perceba que sua ausência é notada, sua participação nas aulas e nas demaisatividades da ETEC é vista como colaboração, o reconhecimento dele como um individuo  quepode  colaborar para o  bom desempenho do todo cria uma valorização,  a  Etec Takashi  Moritapassa a significar para ele mais do que o lugar onde ele pode aprender, mas sim um ambienteacolhedor e que pode agregar valor a ele como pessoa, passando-lhe o conhecimento intelectualmas também dando-lhe a oportunidade de ser um agente desse conhecimento, na medida emque possa expor o resultado desse aprendizado tornando-se um multiplicador do conhecimento.
Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em Contabilidade.

Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
Atender a expectativa do aluno de adquirir conhecimento e que isto não fique restrito ao ambienteda sala de aula, atingindo também o ambiente externo de onde poderá vir o conhecimento deprofissionais atuantes na área e que possam contribuir para que sua visão de futuro aumente emrelação a sua carreira profissional.

Objetivos Específicos
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-Transformar  o  aluno  no  maior  propagador  dos  benefícios  que  a  Etec  Takashi  Morita  podeoferecer,  evitando  que  o  aluno  por  ter  sua  expectativa  de  aprendizado  atendida  a  deixar  aunidade  escolar.  Criar  condições  para  que  ele  “aluno”  perceba  que  a  escola  é  um ambienteacolhedor, onde ele pode exercitar-se inclusive como cidadão. Dando-lhe a oportunidade de teralém do conhecimento da escola  algum conhecimento do mundo empresarial  que lhe  permitamesmo que remotamente vislumbrar a realidade da profissão contábil.

Justificativa
O ambiente escolar deve proporcionar ao aluno mais do que simples conhecimento, deve permitirque  ele  se  desenvolva  como  cidadão,  dando-lhe  a  oportunidade  de  vislumbrar  os  ambientesacadêmico  e  profissional.   O  desenvolvimento  de  seu  potencial  como  formador  de  opinião,multiplicador de conhecimento, agente de mudança social deve começar a desabrochar. A escoladeve ser para  o  aluno um lugar prazeroso, agregador onde ele  queira  estar não por simplesobrigação, mas sim por saber que isso se reverte em benefício para seu futuro como individuoque ainda terá muitos desafios.

Metodologia
- Tabular os assuntos que por preferência dos alunos sejam abordados na semana de integração,através de uma pesquisa simples e que resultariam num ciclo de palestras a serem apresentadaspor professores, alunos dos 2º e 3º módulos e por convidados.
-  Destacar que a boa convivência entre  todos no ambiente escolar só pode trazer benefícios,demonstrada por depoimento de alunos de todos os períodos e divulgadas na comunidade escolarpelo site da Etec e nas redes sociais.

Cronograma                                                                                               Período
Pesquisa para os temas das palestras e definição dos participantes   02/2015
Agendar palestrantes                                                                                      03/2015
Criar cronograma das apresentações                                                           04/2015
Semana da Contabilidade                                                                             22 a 24/04/2015
Avaliação dos resultados da semana                                                                 29/04/2015
Publicação do Artigo (a partir de)                                                                30/04/2015

Resultado esperado
Criar  um dinamismo na  comunidade  escolar,  fazendo com que  o  aprendizado  intelectual  sejaotimizado,  pela  integração  do  aluno  como  individuo  participante  de  um  todo  e  nãoespecificamente de um módulo. Criando um vínculo efetivo entre o aluno e a Etec Takashi Moritapela busca de excelência do conhecimento.  Integrar a coletividade com presença de 90% nostrês  dias do evento.

Metas associadas:
Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em Contabilidade.
Projeto: BLOG TEC
Responsável(eis): Profª Waldice Carolina da Silva e Prof. Adriano Resende do Nascimento
Data de Início: 01/07/2015
Data Final: 30/11/2015
Descrição: PROJETO BLOG TEC

ETEC: TAKASHI MORITA                                                                       Código: 200
Título do Projeto: BLOG TEC
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Data de Início: 07/2014                   Data do Término: Continuo
Resumo do Projeto:
A ETEC Takashi Morita com o BLOG do curso técnico de contabilidade criou a possibilidade dedirimir duvidas dos alunos tanto referente ao conteúdo dado em sala  de aulas quanto a dúvidasreferentes a questionamentos que possam fazer parte do seu dia a dia de estudante ou de seutrabalho na área contábil,  visando o desenvolvimento intelectual dos alunos ainda no ambienteacadêmico  fazendo  uso  do  conhecimento  dos  professores   por  consultoria  através  de  umaferramenta virtual que a cada dia mais se torna presente no ambiente coorporativo..

Meta associada ao PPG da U.E.:
O  eixo  norteador  da  escola  é  a  aplicação  de  conceitos  modernos  de  convivência  e  ensino,baseados  na  democracia,  no  dialogo  franco  entre  os  participantes:  alunos,  pais,  professores,gestores e funcionários.  
Construir um BLOG – já existe desde 07/2015.
Nossa meta é fazer a manutenção semanal do Blog durante o período letivo de 2015.

Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
Desenvolver pessoal  e  profissionalmente os alunos através de ferramenta virtual  atendendo aexpectativa  do  aluno  de  adquirir  conhecimento  e  que  isto  não  fique  restrito  ao  ambiente  daescola,  atingindo também o ambiente  externo  de  onde  ele  poderá  acessar o  BLOG de  formaespontânea e descontraída.
Objetivos Específicos
O objetivo é despertar no nosso educando o questionamento, a pesquisa; o hábito do querersaber para aprender mais. Valorizar alunos e professores do curso de Contabilidade da ETEC.

Justificativa
Uso da tecnologia de informação atual como ferramenta que possibilite o aluno aprender de formaprazerosa, atual, e fora do ambiente de sala de aula, isso aumentaria o leque de possibilidadesde estudo para o aluno do curso noturno que tem seu tempo reduzido por questões de horário detrabalho.Professores envolvidos neste processo também podem exercitar seu conhecimento alémdo conteúdo programático pois os assuntos irão além dessa fronteira.

Metodologia
- Vídeo aula
- Exercícios de provas do CRC e concursos públicos com questões sobre Contabilidade.
 -Criar no decorrer do semestre, vídeos aula e Pod Cast e todo material didático para os alunosabordando temática que julguemos ser relevantes para o curso.

Cronograma                                                                                               Período
Criação do BLOG                                                                                             07/2014
Disponibilizar os acessos 2015 ao BLOG                                                       03/2015

Resultado esperado
Dinamizar o  curso,  aumentando  no  aluno  o  hábito  do  estudo,  disponibilizando  conteúdo paraestudo.
Realizar avalições on- line através do Google Doca.
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Poder atender o aluno fora do ambiente de sala de aula de maneira efetiva, propiciando maiorsatisfação para os que se interessam por questões pertinentes as disciplinas oferecidas pelo cursoTécnico de Contabilidade. 

Metas associadas:
Construir um Blog para o curso de Contabilidade
Fazer a manutenção do BLOG do curso de Contabilidade 1 vez por semana durante o ano de 2015.
Projeto: Integração Solidária entre os alunos de Contabilidade e Logística: Papai Noel dos Correios 2015
Responsável(eis): Profª Waldice Carolina da Silva e Profª Kátia da Conceição Ribeiro
Data de Início: 01/10/2015
Data Final: 15/12/2015
Descrição: Projeto Integração Solidária

ETEC: TAKASHI MORITA                                                                       Código: 200
Título do Projeto: Integração Solidária entre os alunos de Contabilidade e Logística :Papai Noel dosCorreios 2015.
Data de Início: 01/10/2015                                           Data do Término: Dezembro/2015
Resumo do Projeto:
O  curso  de  Contabilidade  e  Logística  tem  como  requisito  na  matéria  de  Ética  e  cidadaniaorganizacional o estudo do voluntariado, sendo que na prática a teoria é outra, decidimos fazervaler o conhecimento adquirido pelos alunos em favor da realidade que um cidadão voluntáriopode e deve viver nos dias atuais.Desta forma vamos participar do projeto dos correios para fazero Natal de crianças carentes da cidade se tornar uma ocasião especial adotando as cartas queanualmente são postadas solicitando a realização de um sonho de Natal.

Meta associada ao PPG da U.E.:
O  eixo  norteador  da  escola  é  a  aplicação  de  conceitos  modernos  de  convivência  e  ensino,associado ao ensino público de qualidade.
-Desenvolver  um  Projeto  Social  com a  Participação  dos  alunos  do  curso  de  Contabilidade  eLogística.
 -Incentivar a capacidade do aluno de ser um voluntário participando de um projeto social atendeo requisito de muitas empresas que valorizam a participação de seus colaboradores em projetossociais.

Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
- Proporcionar uma vivência acadêmica e pessoal atendendo o que pede o mercado profissional.
Objetivos Específicos
O objetivo primeiro é possibilitar ao aluno o contato com o voluntariado de forma a oferecer-lhe aoportunidade de experimentar uma experiência real e observar seu resultado.

Justificativa
O ambiente escolar deve proporcionar ao aluno a possibilidade de inserir-se no contexto socialatravés de ações do exercício da prática da cidadania fazendo com que sua colaboração possaresultar em bem estar para os menos afortunados.

Metodologia
- Planejar a elaboração de uma ação voluntária no sentido de atender a uma demanda que seatendida poderá proporcionar sem maiores interesses um bem estar comum a um número mesmoque  pequeno  de  crianças que  através  de  nossa  ação  possam ter  sua  necessidade  matéria  eemocional atendidas através de uma ação voluntaria de um grupo organizado e imbuído de umespírito  altruísta.  Através  da  colaboração  de  todos  poderemos  arrecadar  o  necessário  para
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atender a necessidade das cartas selecionadas.
-  Desenvolver  o  espírito  empreendedor  dos  alunos  participantes  do  projeto  e  desta  formaincentivar a participação do maior número de alunos possível, visando a integração do curso.

Cronograma
Seleção das cartas junto a agência  nossa  vizinha doscorreios.

Período
11 /2015

Arrecadação dos recursos materiais para  atendimentoda solicitação de cada carta selecionada. 11 /2015
 Solenidade  de  entrega  dos  kits  para  as  cartasselecionadas  aos  correios,  que  deverá  acontecer  noauditório  da  Etec  Takashi  Morita  com a  presença  derepresentante da agência dos correios.

 12/2014

Resultados esperados
Aumentar o dinamismo no ambiente escolar, integrar os cursos de Logística Modular e ETIM comContabilidade, fazendo com que o aprendizado intelectual seja transformado em ações práticas,pela integração do aluno como participante do projeto, dando lhe a oportunidade de participarmesmo que através do ambiente acadêmico de ação reparadora para o bem estar social atravésde ação voluntária.   

Metas associadas:
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Projeto: Feira Técnica
Responsável(eis): Prof. Sandro Martins Vargas
Data de Início: 27/07/2015
Data Final: 24/10/2015
Descrição: Projeto

Feira Tecnica
Resumo
Devido a atual crise econômica, e a desaceleração da economia, o atual mercado de trabalho tem selecionadoprofissionais criativos, que saibam trabalhar em equipe e que mesmo que estejam trabalhando sobre pressão deprazos, consigam desenvolver   protótipos que melhorem a qualidade de vida das pessoas .
Visto que as empresas estão procurando cada vez mais profissionais com este perfil, a Etec Takashi Moritaprocurando melhorar a qualidade de formação de seus alunos,  fará uma feira técnica, com o intuito de exporos projetos e os protótipos desenvolvidos ao longo do ano letivo a pais, colegas, corpo docente ,sociedade e asempresas do setor de Eletrônica e Automação. Aplicando assim o aprendizado dos conteúdos apreendidos nasdiversas disciplinas.
Objetivos
Criar uma feira técnica com a finalidade de preparar melhor o aluno para a realidade de mercado de trabalho,desenvolver o trabalho em equipe, buscar o conhecimento através de pesquisa possibilitando uma melhorformação ao mesmo para que se destaque diante do competitivo mercado de trabalho.
Justificativa
 Fazer com que o aluno aprenda a pesquisar e a estudar fora do horário de aula, mas não por obrigação e  simpor diversão, pois como comprovado na pesquisa interna da Etec Takashi Morita, mais de 50% dos alunosestudam menos de uma hora em casa.
Motivar o aluno pela competição e motivação procurando diminuir a evasão escolar dos cursos modulares eintegrados no eixo da indústria, apesar da nossa evasão estar dentro da média das Etecs do Município no eixomencionado, conforme dados do BDCetec, houve um aumento da evasão entre o 1º semestre e o 2º semestrede 2014.
Metodologia
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O  projeto  consiste  em desenvolver  uma  feira  técnica  onde  serão  expostos  os  projetos  desenvolvidos  eapresentados pelos próprios alunos através de estandes separados por equipes e turma.
Caberá a equipe desenvolver e expor os protótipos junto ao público como se as mesmas fossem empresas ondeestes foram desenvolvidos através de uma necessidade do mercado.
Resultados Esperados
Criar uma feira Técnica onde os alunos estarão expondo os projetos desenvolvidos  durante o semestre. .
Diminuir a Evasão do curso de eletrõnica em 5% até o fim de dezembro de 2015.
Valores atuais
Equipe
Orientador : Sandro Martins Vargas
Co – Orientador : Marcelo Coelho
Ajudantes : Corpo de professores do curso de Eletrônica e Automação
Metas
Diminuir a evasão do curso de Eletrônica em 5% até o fim de dezembro de 2015 (Valores atuais ____  alunos)
Recursos Necessários
Microcontroloadores ( Aquisição por parte dos alunos).
Componentes eletrônicos (Aquisição por parte dos alunos).
Carcaças mecânicas / engrenagem, rodas, rolamentos, etc.(Aquisição por parte dos alunos).
Atividades (Cronograma)

Planejamento da Feira
Técnica

Data Inicial Data Final
Elaboração de projetos 22/07 31/07/2015
Desenvolvimento de

Protótipos pelos alunos
21/09 06/10/2015

Desenvolvimento de
protótipos pelos alunos

07/10/2015 22/10/2015
Organização e realização da

Feira Técnica
23/10/2015 24/10/2015

Metas associadas:
Aumentar em 20% a demanda de alunos do curso de Eletrônica no prazo de 1 ano.
Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica,
Projeto: Segurança Pública
Responsável(eis): Profª Silvia Cirlene Pultrini
Data de Início: 04/02/2015
Data Final: 30/06/2015
Descrição: Segurança Pública

RESUMO
Buscar conhecimento e informações sobre Logística aplica na Segurança Pública

OBJETIVOS
Realizar pesquisas e visitas técnicas a instituições de áreas de segurança de direito dasociedade, recolhendo informações relacionadas a logística.
Objetivo Específico
•             Realizar visitas técnicas e obter informações sobre o serviço prestado e osmodos de realização dos mesmos;
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•             Analisar uma possível aplicação ou melhora da logística usada pelo ServiçoPúblico para atendimento da população local;
•             Estudar as diversas condições para a instalação de serviços e sua realização.

JUSTIFICATIVA
Recolher e analisar informações, relacionadas á logística aplicada ao Sistema deSegurança Pública do Distrito de Cidade Ademar e Distrito de Socorro, utilizandoconhecimento técnico específico na área, para formação de métodos mais eficazes narealização dos serviços prestados a população. Com o intuito de utilizar esses dados naconstrução de um estudo de caso para elaboração de um Trabalho de Conclusão deCurso apresentado para banca examinadora da instituição de ensino ETEC Takashi Moritaadministrada pelo Centro Paula Souza.

METODOLOGIA
Interação de informações ligadas ao eixo de Armazenagem de Materiais e Equipamentos,Transporte, Sistemas de Informação, Cadeia de Suprimentos, Expedição e Distribuição,Gestão de Qualidade e outros temas relacionados à Logística através de Visitas técnicasfeitas à Subprefeituras e a Secretária da Segurança. Observando o cotidiano e asnormas da mesma. Utilizando instrumentos básicos de pesquisa como: Entrevistas,Formulários, Pesquisas Históricas e Questionários realizados a representantes dasinstituições.

RESULTADO ESPERADO
•             Refletir sobre as dificuldades, estimulando a curiosidade pelos patrimôniospúblicos.
•             Esclarecer a carência do ramo da segurança distrital, preenchendo asdefasagens existentes na logística de suas operações.
•             Expressar os direitos e deveres dos cidadãos, para com os órgãossupramencionados, resaltando como os mesmos funcionam.
•             Expor o processo logístico no meio da segurança e seus componentes.

EQUIPE
ProfessorHAE solicitado

SILVIA CIRLENE PULTRINI Não

ATIVIDADES
Atividade Data inicial Data final

segurança publica 01/04/2015 15/04/2015

Metas associadas:
Realizar pelo menos 2 visitas técnicas por semestre para cada turma - Curso de Logística
Projeto: BlogAtualiza
Responsável(eis): Profª Regina Helena Dias Gatti, Prof. Luis Santoro Nunes, Profª Vanessa Almeida Ribeiro e Profª Tatiana Dos Santos
Data de Início: 04/05/2015
Data Final: 16/11/2015
Descrição: BlogAtualiza

Resumo:
Em dias atuais faz-se necessária a leitura de fatos que ocorrem em grande velocidade nomundo inteiro. Usando as várias tecnologias existentes podemos nos informar sobretodos os fatos da atualidade e trocar idéias com as pessoas que nos cercam. Acomunicação eficiente promove rapidez na execução de ações que possam facilitar ouresolver problemas de povos e comunidades vislumbrando um futuro melhor.
Objetivos:
Este Blog tem como objetivo transmitir notícias atualizadas sobre acontecimentosmundiais e viabilizar aos discentes informações culturais e das várias disciplinas docurriculo dos cursos integrados. As tecnologias utilizadas atualmente permitem asocialização de informações rapidamente e promovem discussões em torno das idéias
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de cada pessoa dentro do ambiente escolar. Além disso o blog possibilitará aosdiscentes um outro canal de contato com o corpo docente para sugestões, sanardúvidas e coletar atividades extra.
Justificativa:
Este projeto jutifica-se pela necessidade dos discentes participarem ativamente daconstrução do conhecimento juntamente com o corpo docente. Portanto, a contribuiçãona elaboração, construção, alimentação e controle fará do discente um membro ativo dosaber.
Metodologia:
Grêmio fará a construção do blog junto com a coordenação pedagógica e O corpodocente terá acesso para inserir, também, atividades extra classe, textos de atualidadese sugestões de atividades, links educativos, etc...Os alunos também poderão alimentaro blog através do Grêmio e a coordenação pedagógica , além de alimentar o blog compublicações, textos educativos e atualidades, fará um controle do que está sendopublicado para garantir a qualidade do mesmo.
Resultado Esperado:
Espera-se que o blog contribua na construção do conhecimento dos discentesproporcionando uma maior interatividade na aulas e possibilitando o desenvolvimentoacadêmico e cultural.
Equipe:

Professor HAE solicitado
REGINA HELENA DIAS Não

LUIS SANTORO NUNES Não
VANESSA ALMEIDA RIBEIRO Não
TATIANA DOS SANTOS Não

Atividades:
Atividade Data inicial Data final
IDEALIZAÇÃO E MONTAGEM 04/05/2015 18/05/2015
MONTAGEM DO BLOG 25/05/2015 29/05/2015
MONTAGEM DO BLOG 01/06/2015 05/06/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 08/06/2015 12/06/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 15/06/2015 19/06/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 03/08/2015 07/08/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 01/09/2015 04/09/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 01/10/2015 06/10/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 19/10/2015 23/10/2015
MANUTENÇÃO DO BLOG 03/11/2015 16/11/2015

Metas associadas:
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Projeto: Coelhinho Solidário
Responsável(eis): Profª Katia da Conceição Ribeiro, Profª Silvia Cirlene Pultrini, Prof. Rogerio Barbosa da Silva e Profª Ana Cristina Serrano

Zabeu
Data de Início: 16/02/2015
Data Final: 30/04/2015
Descrição: COELHINHO SOLIDÁRIO

RESUMO
Os alunos do curso técnico de logística elaboraram uma ação social com o intuito de promover, em uma ONG responsável
por crianças e adolescentes carentes, a celebração da Páscoa, buscando oferecer ajuda a toda a comunidade e montando
brincadeiras que envolvam os beneficiados, assim como todos nós que estaremos participando deste projeto.

OBJETIVOS
* Atingir o público alvo com a doação de chocolates na instituição beneficiada;
* Mobilizar a solidariedade e a integração de todas as pessoas para os diversos tipos de campanhas sociais;
* Praticar a logística humanitária;
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* Agregar valores morais e sociais, para com todos os envolvidos nessa ação.

JUSTIFICATIVA
O projeto elaborado visa mostrar a importância da Logística Humanitária, informa que a mesma é necessária em qualquer
situação vulnerável e de ajuda que o ser humano precisar.

METODOLOGIA
* Será realizado com os alunos da ETEC Takashi Morita, arrecadação de subsídos para a Campanha "Coelhinhos
Solidários", assim praticando a Logística Humanitária com planejamento, organização, coordenação, execução e contrale
dessa ação social;
* Os alunos do curso técnico, etim em logística e convidados, terão a responsabilidade de arrecadar chocolates a
doadores, em seguida a produção das embalagens e a distribuição de chocolates às crianças e adolescentes, assim
propondo à felicidade e integração social de todos.

RESULTADO ESPERADO
* Integração ao trabalhar em equipes e equipe;
* Conhecimento sobre Logística integrada, tornando o desenvolvimento do projeto eficaz, eficiênte e efetivo;
* Conscientização da empreitada em que decidiram mobilizar neste ramo da logística humanitária.
* Desenvolvimento de atitudes como: comprometimento, responsabilidade e humildade, para que assim se estabeleça a
solidariedade.
* Realização de um Relatório por equipe.

EQUIPE
Professor HAE solicitado

KATIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO Não
SILVIA CIRLENE PULTRINI Não
ROGERIO BARBOSA DA SILVA Não
ANA CRISTINA SERRANO ZABEU Não

ATIVIDADES
Atividade Data inicial Data final
Reunião e Elaboração 16/02/2015 03/03/2015
Divulgação/Venda de rifas/CinEtec 02/03/2015 17/03/2015
Datas previstas para a visita na instituição 04/04/2015 04/04/2015
Entrega de relatórios 06/04/2015 21/04/2015

Metas associadas:
Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de logística
Projeto: Vivência Exterior 1
Responsável(eis): Profª Katia da Conceição Ribeiro, Profª Silvia Cirlene Pultrini e Prof. Rogerio Barbosa da Silva
Data de Início: 06/04/2015
Data Final: 30/06/2015
Descrição: Vivência Exterior 1

RESUMO
Levar os alunos/as em Empresas Públicas ou Privadas, em visitas técnicas para vivenciarem e analisarem as bases
tecnológicas que aprendem em salas de aulas e sobre os diversos processos da cadeia de suprimentos, a administração de
produção, de transporte, de armazenagem e movimentação de cargas e outros bases tecnológicas, tornando as empresas
mais produtivas e lucrativas num mercado globalizado.

OBJETIVOS
Mostrar que através das visitas técnicas promovidas, todo conhecimento que os alunos aprendem em sala de aula é
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realmente aplicado na parte interna das Organizações.

JUSTIFICATIVA
Diante do aprendizado realizado em sala de aula, sentimos a necessidade em levar os alunos a vivenciarem na pratica as
teorias e exercícios desenvolvidos.

METODOLOGIA
Os métodos utilizados para a realização deste projeto foram Pesquisa de Campo e Pesquisas Descritivas.

RESULTADO ESPERADO
Que os alunos adquiram os conhecimentos técnicos necessários da área de logística para a realização do relatório técnico
solicitado.
E que alunos possam levar para a vida deles as práticas de logística realizadas pelas empresas visitadas.

EQUIPE

Professor HAE solicitado
KATIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO Não

SILVIA CIRLENE PULTRINI Não
ROGERIO BARBOSA DA SILVA Não

ATIVIDADES

Atividade Data inicial Data final
Centro de Distribuição 06/04/2015 21/04/2015
Paranapiacaba 22/04/2015 06/05/2015
Porto de Santos 07/05/2015 22/05/2015

Metas associadas:
Realizar pelo menos 2 visitas técnicas por semestre para cada turma - Curso de Logística
Projeto: VI Semana de Logística Takashi Morita
Responsável(eis): Profª Katia da Conceição Ribeiro, Profª Silvia Cirlene Pultrini, Prof. Rogerio Barbosa da Silva; Profª Waldice Carolina da

Silva, Prof. Thiago Teixeira e Profª Ana Cristina Serrano Zabeu.
Data de Início: 20/04/2015
Data Final: 20/06/2015
Descrição: VI Semana de Logística Takashi Morita

RESUMO
O projeto da 1ª Semana de Logística da Etec Takashi Morita, surgiu da necessidade decomemorar o dia da Logística que é dia 06 de junho e de trazer profissionais da áreapara informar, mostrar e exemplificar os métodos, meios e mudanças que estãoocorrendo nesse setor.

OBJETIVOS
* Identificar as atividades de armazenamento, distribuição, transportes e comunicações;
* Analisar como as empresas aplicam a movimentação de materiais na organização;
* Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamentotático e do planejamento operacional aplicável à gestão organizacional;
* Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizandoos processos de gestão apresentado.

JUSTIFICATIVA
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Esse evento é muito relevante para os professores, devido demonstrar as teorias que sepassam em salas de aulas aos alunos, serem verdadeiras e realmente aplicáveias àsorganizações. Os temas das palestras são importantes, porque as Empresas privadas,Órgãos públicos e Terceiro setor utilizam a logística nas organizações e cada vez maisgeram competitividade e lucratividade.

METODOLOGIA
* Os métodos utilizados para a realização deste projeto são pesquisa de campo epesquisas Descritivas.
* Reuniões com os alunos para o planejamento dessa semana.
* Solicitação de relatório aos alunos.

RESULTADO ESPERADO
* Obtenção e retenção do conhecimento da parte técnica em Logística pelos alunos doCursos Etim e Técnico em Logística;
* Adquirir habilidades e atitudes possam ser desenvolvidas de acordo com exemplospessoais oferecidos nas palestras;
* E que os alunos possam reconhecer na prática as teorias/instrumentos avaliativosoferecidos pelos docentes.

EQUIPE
Professor HAE solicitado

KATIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO Não
SILVIA CIRLENE PULTRINI Não
ROGERIO BARBOSA DA SILVA Não
WALDICE CAROLINA DA SILVA Não
THIAGO TEIXEIRA Não
ANA CRISTINA SERRANO ZABEU Não

ATIVIDADES
Atividade Data inicial Data final

Reunião eElaboração 20/04/2015 01/05/2015
Organização doProjeto 21/04/2015 06/05/2015
Divulgação 07/05/2015 22/05/2015
Execução do Projeto- Semana daapresentação 01/06/2015 03/06/2015
Relatório sobre asemana de palestra 08/06/2015 19/06/2015

Metas associadas:
Atingir a participação de 75% dos alunos em palestras técnicas específicas para o Curso de Logística
Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Projeto: Reforço de Matemática
Responsável(eis): Prof. Samuel de Almeida Ribeiro
Data de Início: 01/04/2015
Data Final: 27/11/2015
Descrição: Reforço de Matemática

RESUMO
No cotidiano da sala de aula a dedicação do docente é fundamental, bem como aresponsabilidade e o comprometimento do aluno. No entanto, a dificuldade presenteseja de tempo ou de elevado número de alunos nem sempre permite trabalhar
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individualmente as dificuldades. É neste cenário que o reforço visa oportunizar situaçõesde ensino-aprendizagem qualitativas, voltadas para dificuldades específicas de cadaindivíduo, sempre considerando seus conhecimentos pré-adquiridos e as especificidadesde cada um. Concomitantemente, tem por um dos objetivos reduzirem o número dealunos retidos ou com progressão parcial.

OBJETIVOS
O objetivo do projeto é reforçar e dar suporte ao aluno em conteúdos básicos dematemática, para que o mesmo possa conseguir uma melhor sequência na continuidadedos conteúdos em séries seguintes, bem como auxiliar nos conteúdos que estão sendoestudados na série em curso.

JUSTIFICATIVA
O projeto de reforço em matemática justifica-se pela importância de ser um instrumentode apoio didático e pedagógico para suprir dificuldades de aprendizagens relacionadasàs operações matemática.
O reforço trata-se, portanto, de oportunizar ao aluno, e também ao professor, situaçõesde ensino-aprendizagem voltado a cada dificuldade especifica do aluno. Isto porque onúmero de alunos a atender é menor, sem falar que o tempo de aproveitamento com osalunos é mais bem aproveitado.
Em consonância ao bom desenvolvimento dos alunos, visando estabelecer habilidadesde raciocínio logico e resolução de problemas, envolvendo as quatro operações; da qualdepende a boa aprendizagem das outras disciplinas, principalmente, Física e Química.
O foco principal das aulas de reforço consiste na criação de uma relação interpessoalentre o aluno e o professor, pois através de conversas individuais, o estudante poderealizar questionamentos, informando ao professor suas dificuldades.
Esse tipo de atitude por parte do professor implica diretamente na recuperação doaluno, impedindo uma frustrante reprovação. As aulas de deste projeto são umaconexão entre os conteúdos trabalhados e as dificuldades apresentadas pelos alunos,buscando sempre o melhor ensino.

CUSTOS ORÇADOS GERAIS
a)    Valor da aula: Bloco de 2 horas-aula relógio – R$ 50,00
b)    N. de aulas bloco por semana: 02
c)    Período do Projeto: 01.04.2015 -27.11.2015
d)    Período do Planejamento e Organização: 01.04.2015 – 10.04.2015.
e)    Período Efetivo de Aulas: 13.04.2015 – 27.11.2015
f)     N. de professores por área: 01
g)    Áreas: MATEMÁTICA/FÍSICA/QUÍMICA/BIOLOGIA
h)   RESULTANTES: CUSTO MENSAL DO CURSO: R$ 200,00 (PROFESSORES).
i)     RECEITAS: Contribuição do Aluno.

Parcela única de R$ 50,00.  Na justificada impossibilidade de pagamento total o alunopoderá pagar taxa a menor, de acordo com sua possibilidade.

METODOLOGIA
Os alunos terão três origens distintas:
 a) alunos que, por recomendação do professor são encaminhados para o Projeto ealunos oriundos de progressão parcial;
b) aluno que sente a dificuldade nessas disciplinas e procura o Projeto;
c) aluno que gostaria de rever os temas das disciplinas oferecidas, sem, entretanto,sentir a dificuldade no processo de aprendizado. A prioridade será sempre o suprimentointegral dos alunos do item “a”. Na hipótese de vagas remanescentes, atender-se-ãotambém alunos dos itens item “b” e do item “c”.
Organização das turmas:
Serão divididos em três níveis:
a)      Alunos do primeiro ano do ensino médio e alunos do segundo ano que tenhamprogressões parciais pendentes na série anterior;
b)     Alunos do segundo ano do ensino médio e alunos do terceiro ano que tenhamprogressões parciais pendentes da série anterior;
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c)       Alunos do terceiro ano do ensino médio e alunos que tenham progressõesparciais pendentes.
As aulas serão divididas da seguinte forma: duas aulas semanais para cada grupo nocontra turno.
Iniciaremos com uma turma com trinta vagas.
As aulas serão ministradas das seguintes formas: aulas expositivas, resolução deproblemas, exercícios e laboratórios de informática, fazendo uso do material didáticousado nas aulas regulares.

RESULTADO ESPERADO
Reduzir em 20% o número de alunos retidos ou em progressão parciais em Matemática,Física e Química, assim como auxiliar os alunos que já estejam em progressões parciais,visando eliminá-las no ano letivo de 2015.

EQUIPE
ProfessorHAE solicitado

SAMUEL DE
ALMEIDA
RIBEIRO

Não

RECURSOS NECESSÁRIOS

Recurso Fonte do Recurso Valor estimado
Custos Unidade R$ 1.200,00

Soma dos recursos R$ 1.200,00

ATIVIDADES
Atividade Data inicial Data final

Aulas de Reforço deMatemática 06/04/2015 17/04/2015

Metas associadas:
Diminuir a evasão do curso de Automação em 5% no período de 1 ano.
Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica,
Projeto: CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
Responsável(eis): Profª Silvia Cirlene Pultrini e Prof. Rogério Barbosa da Silva
Data de Início: 11/03/2015
Data Final: 30/06/2015
Descrição: CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

RESUMO
O projeto será elaborado objetivando atingir e mostrar a estratégia Logística em seudiverso modo e principalmente como pode ser aplicada em toda nossa sociedade. Comisto a intenção vem em demonstrar a importância e envolver a ETEC Takashi Morita e EEPaulo Eiró para a doação de sangue em que diversos Bancos de Sangue. Efetuaremosreuniões para realização deste projeto.

OBJETIVOS
Demonstrar ao aluno a importância da Logística Humanitária e também do processo e osmeios em que se passa num Banco de Sangue. Haveráuma mobilização para a doaçãode sangue, desde os integrantes do grupo de TCC, a direção, coordenação, secretária,alunos e responsáveispara atingir a meta pré-estabelecida em conseguir um númerosatisfatório no dia datado do evento e incentivar a frequência, para todo o publico alvo, adoar sangue. O projeto também vai interagir com outras extensões da rede de ensino doCentro Paula Souza (ETEC EE Paulo Eiró e Paraisópolis).  Todos os alunos estarão a
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também expor trabalhos voltados ao projeto de outras campanhas voluntárias(campanha do agasalho, alimentos etc).

JUSTIFICATIVA
O projeto será elaborado visando o meio em que poderíamos atingir e mostrar adimensão da Logística em seu diverso modo e principalmente como pode ser aplicadaem toda nossa sociedade. Com isto a intenção vem em demonstrar a importância emdoar sangue nos dias atuais, em que diversos Bancos de Sangue do país vivem na faltade seu abastecimento.

METODOLOGIA
Promover parceria com o Hemocentro para disponibilizar materiais e possivelmente umservidor para uma palestra que informe as vantagens obtidas na doação de sangue.
Efetuar reunioes com os gestores da EE Paulo Eiró para conseguir docentes e servidoresque queiram participar deste projeto assim conquistarmos mais voluntarios para doaremsangue.
Transmitir informações  e orientações sobre a doação de sangue para doares epotenciais doares;

RESULTADO ESPERADO
Primeiramente promover saude e oportunidade de vida a quem necessita de sangue,promover o sentimento e ética de auxilio ao próximo com um simples gesto de doaçãode sangue.
Conquistar no mínimo 50 voluntários de ETEC e EE Paulo Eiró para alcançarmos estameta.
EQUIPE

Professor HAE solicitado
SILVIA CIRLENE PULTRINI Não

ROGERIO BARBOSA DA SILVA Não

ATIVIDADES
Atividade Data inicial Data final
campanha de doação desangue 15/04/2015 30/04/2015

Metas associadas:
Atingir a participação de pelo menos 70% dos discentes e docentes em projetos de conscientização social
Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de logística
Projeto: MELHORIA DO CONVÊNIO CEETEPS / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Responsável(eis): Profª Regina Helena Dias, Profª Silvia Cirlene Pultrini, Profª Tatiana dos Santos, Prof. Rogerio Barbosa da Silva, Prof. Wilson

Mitiharu Shibata e Prof. Samuel de Almeida Ribeiro.
Data de Início: 13/04/2015
Data Final: 30/11/2015
Descrição: MELHORIA DO CONVÊNIO CEETEPS / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resumo
Fazer reuniões bimestrais envolvendo as equipes gestoras da E.E. Paulo Eiró e da EtecTakashi Morita com a finalidade de reduzir entraves e promover a melhoria do convênioentre a s instituições.

Objetivos
Firmar uma parceria que traga resultados positivos entre as instituições envolvidasproporcionando um ensino de qualidade aos alunos e também um  ambiente saudávelpara a comunidade escolar.

Justificativa
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Existem alguns entraves que envolvem as equipes gestoras com relação ao uso doespaço escolar e de equipamentos que são compartilhados, dificultando o trabalho dosdocentes e gestão

Metodologia
Uma reunião entre as equipes gestoras a cada bimestre letivo onde seriam apontadassituações problema e firmados acordos objetivando o senso comum.

Resultado Esperado
A formação de um ambiente saudável , agradável para toda a comunidade escolar.

Equipe
ProfessorHAE solicitado

REGINA
HELENA DIAS Não
SILVIA
CIRLENE
PULTRINI

Não
TATIANA DOS
SANTOS Não
ROGERIO
BARBOSA DA
SILVA

Não
WILSON
MITIHARU
SHIBATA

Não
SAMUEL DE
ALMEIDA
RIBEIRO Não

Atividade Data inicial Data final
REUNIÃO EQUIPES GESTORAS 30/04/2015 30/04/2015
REUNIÃO EQUIPES GESTORAS 30/06/2015 30/06/2015
REUNIÃO EQUIPES GESTORAS 30/09/2015 30/09/2015
REUNIÃO EQUIPES GESTORAS 23/11/2015 23/11/2015

Metas associadas:
Realizar 3 reuniões semestrais para alinhar o convênio CEETEPS/Secretaria da Educação no ano de 2015 - CD EE Paulo Eiró
Projeto: Coordenação Pedagógica
Responsável(eis): Profª Regina Helena Dias Gatti
Data de Início: 04/02/2015
Data Final: 31/12/2015
Descrição: Projeto de Gestão Pedagógica - 2015

REQUISITOS
Titulação                      (     ) Graduação _____________________________________________________________

( x  ) Licenciatura Plena/equivalente ______________________________________________
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Carga Horária Semanal 2015
A - Horas-aula (em todas as UEs) 19
B - Horas A vidade Específicas do Presente Projeto 34
C - Horas A vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto).
D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a

quan dade de aulas. 17
Total Semanal: (A+B+C-D) 36

(     ) Especialização __________________________________________________________
(     ) Mestrado ______________________________________________________________
(     ) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (      ) não (   x  ) sim
Tempo de experiência docente na Ins tuição: ___3__anos e __8___meses
Tempo de experiência em suporte pedagógico __4___anos e __5___meses - anexar documentos comprobatórios

Qualificado no processo de                                         (     ) 2013                  (  x   ) 2014                    (     ) Não Qualificado

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

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

Nome do Docente Categoria Componente
Curricular

que irá
subs tuir

Unidade
Escolar

Sede
Nº de
Aulas

MÔNICA NASCIMENTO DA SILVA INDETERMINADA FÍSICA ETEC
MANDAQUI

14
ANA CRISTINA SERRANO ZABEU INDETERMINADA MATEMÁTICA ETEC

TAKASHI
MOIRTA

03

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

Exerce alguma função administra va (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) sim       ( x   ) não
Qual? ____________________________________________________
Local de trabalho: __________________________________________
Carga Horária Semanal:_______

Nome e Assinatura do Professor                                                                                              Nome e Assinatura do Diretor

Projeto de Gestão Pedagógica - 2015
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1. Número de professores por curso e período
Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total

ETIM 36 36 36
Automação 17 17
Eletrônica 15 15
Contabilidade 13 13
Logís ca 03 32 35
Administração 19 19
Segurança do Trabalho 15 15

 2. Coordenação de Curso

   Eixo/ Curso Horário
Manhã Tarde Noite

Automação 02h00min 08h00min 08h00min
Ensino Médio 10h00min 10h00min -
Alvarenga (ADM, LOG) - - 16h00min
Paulo Eiró (LOG) - - 11h00min
Parelheiros (ADM,LOG) - - 18h00min
Logísitca 4h00min 4h00min -
Segurança do trabalho - - 8h00min
Contabilidade - - 8h00min
Eletrônica 2h00min 5h00min 8h00min

 3. Auxiliares de Instrução Docente
Eixo/ Curso Quan dade Horário

Manhã Tarde Noite
EDUARDO CORREIA 1 11:00h  às

12:00h
12:00h  às
18:00h

     4. Número de classes e alunos
Período Manhã Tarde Noite Total

CLASSES 8 10 24 34
ALUNOS 296 362 635 1293

     5. Número de Laboratórios
Laboratório Quan dade

CLP 01
ELETRÔNICA ANALÓGICA 01
ELETRÔNICA DIGITAL 01
ELETRÔNICA  ANALÓGICA  E
DIGITAL

02
PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 01
COMANDOS  E  INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

01
INFORMÁTICA 04
BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA 01
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Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Administra vos                

 6. Proposta de horário de trabalho
(não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de intervalo entre um turno e outro – prever atendimento atodos os períodos le vos da U.E.)

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira 13:00h  às

17:00h
4h

Terça-feira 8:00h  às
12:00h

13:00h  às
17:00h

8h
Quarta-feira 13:00h  às

17:00h
18:00h  às
21:00h

7h
Quinta-feira 8:00h  às

12:00h
13:00h  às
16:00h

7h
Sexta-feira 11:00h  às

12:00h
12:00h  às  
17:00h

18:00h  às
20:00h

8h
TOTAL 34h

Projeto de Gestão Pedagógica - 2015

IDENTIFICAÇÃO
ETEC TAKASHI MORITA                                             MUNICÍPIO SÃO
PAULO
 
Professor (a) Responsável: REGINA HELENA DIAS GATTI                nº de
HAEs :  34
 
Título  do  Projeto:  EDUCAÇÃO  SEM  LIMITES  PARA  O  SUCESSO  NA
APRENDIZAGEM
 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Envolver  professores  e  alunos  na  proposta  pedagógica  da  escola  ,  fortalecendo  o
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compromisso de realização dos projetos idealizados durante a elaboração dos planos de
curso,  realizando  assim  trabalhos  em  grupo  onde  ,  principalmente  os  alunos,
desenvolverão  compromissos  de  cooperação,  respeito  ao  próximo,  responsabilidade,
cidadania e etc... Esse envolvimento possibilitará aos docentes a verificação imediata das
defasagens  e  dificuldades  dos  alunos  cujo  objetivo  será  a  promoção  de  estudos  de
recuperação e reforço para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.

C. META(S) DO PROJETO:
- aplicar prova diagnóstica para 100% dos alunos das primeiras séries com o objetivo de
identificar defasagens em alunos ingressantes
- buscar, junto com coordenadores de curso e professores, mecanismos que ajudem na
solução de problemas como defasagens e dificuldades de aprendizado que dificultem a
realização dos projetos propostos no início do ano letivo, como a tabulação de 100% dos
dados obtidos através da correção das provas diagnósticas e identificação de pelo menos
60% desses casos de defasagem; realizar a recuperação contínua de conteúdos para todos
os alunos com nota insuficiente ou com dificuldades.
- acompanhar 100% dos casos de evasão escolar e tentar identificar pelo menos 60%
das possíveis causas.
- promover o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem com desenvoltura e
praticidade e procurar alcançar 70% de sucesso dos objetivos pretendidos pelo corpo
docente.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)
    O modelo tradicional de educação, sob vários aspectos, ainda é vigente na maioria
das escolas brasileiras. Este projeto justifica-se pela necessidade de se manter na Etec
Takashi  Morita  uma  educação  dinâmica,  participativa  e  afetiva.  As  propostas
pedagógicas contemporâneas indicam que educar significa preparar o indivíduo para
responder  às  necessidades  pessoais  e  aos  anseios  de  uma  sociedade  em  constante
transformação,  aceitando  desafios  propostos  pelo  surgimento  de  novas  tecnologias,
dialogando com um mundo novo e dinâmico, numa sociedade mais instruída, melhor
capacitada,  gerando  espaços  educacionais  autônomos,  criativos,  solidários  e
participativos, condições fundamentais para se viver nesse mundo globalizado.
Os alunos chegam à nossa escola extremamente curiosos pelas mudanças estruturais que
eles encontram e, dotados de um imenso senso crítico, buscam com ansiedade novas
fontes do saber.
    Em contrapartida creio que a evasão nos cursos integrados e modulares tem como
causa  principal  o  desinteresse  de  alguns  alunos,  este  gerado  por  dificuldades  de
aprendizado relacionado a defasagens trazidas no ensino fundamental e médio. Sendo
assim buscaremos avaliar essas defasagens e dificuldades para que possamos criar ações
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corretivas que promovam um processo ensino-aprendizagem satisfatório e prazeroso.   
 

E. METODOLOGIA(S)
-  Auxiliar  os  professores,  juntamente  com  os  coordenadores  de  curso  dos  Ensino
Integrados e Modulares a identificarem os alunos com defasagens e dificuldades.
- Auxiliar a Orientadora Pedagógica na execução do projeto de Recuperação Paralela e
Reforço.
-  Incentivar  o  trabalho  docente  como  agente  multiplicador  de  conhecimento
valorizando atitudes  positivas,  trabalhos  diferenciados  e  participação em projetos  e
capacitações.
- Orientar coordenadores de curso para que incentivem os professores a realizarem
recuperações de conteúdos durantes às aulas.
-  Disponibilizar  aos  professores  recursos  materiais  variados  como:  computadores,
multimídias, vídeos didáticos, etc...
-  Incentivar o uso da Biblioteca pelos  alunos como recurso de apoio aos estudos e
pesquisas.
- Incentivar com afinco a realização de projetos interdisciplinares que envolvam todos
os eixos tecnológicos e que avaliem os discentes em todas as suas formas de atuação
promovendo uma observação direta de habilidades e competências.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
ATIVIDADES PERÍODOS2
REALIZAÇÃO DE PROVAS DIAGNÓSTICAS 16 / 02  -  26 / 02
ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PROVAS DIAGNÓSTICASCOM OS COORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES 02/ 03  -  31 / 03
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS NO PPG 2015E DAS RECUPERAÇÕES CONTÍNUAS 01 / 04  -  30 / 04
VERIFICAÇÃO DOS REGISTROS SOBRE RECUPERAÇÕESCONTÍNUAS E DE CONTEÚDO 04 / 05 -  29 / 05
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ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS /VERIFICAÇÃO DOS ESTUDOS POR PROGRESSÃO PARCIAL 01 / 06 -  30 / 06
ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS PROJETOSINTERDISCIPLINARES 01 / 07 - 31 / 07
ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS RECUPERAÇÕESCONTÍNUAS E DE CONTEÚDOS 03 / 08 - 31 / 08
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS RECUPERAÇÕESCONTÍNUAS E DE CONTEÚDO 01 / 09 - 30 / 09
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS RECUPERAÇÕESCONTÍNUAS E DE CONTEÚDO 01 / 10 - 30 / 10
ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS /VERIFICAÇÃO DOS ESTUDOS POR PROGRESSÃO PARCIAL 03 / 11 - 30 / 11
VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE OSPROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E DE CONTEÚDO 01 / 12 -  16 / 12

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

Espera-se  que  os  processos  de  provas  diagnósticas,  recuperações  contínuas  e  deconteúdo tenham, no mínimo, 60% de sucesso e que auxiliem no trabalho pedagógicojunto aos docentes e discentes,  bem como que as evasões tenham uma diminuição de20% em todos os níveis de atuação.

Nome e Assinatura do Professor                                      

H. ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO
PRESENTE PROJETO, RESPONSABILIZANDO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

_____________________,______/______/20_____
Local e data

_________________________________________
Assinatura do Diretor de Serviços Administra vos

I. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
(DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)
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J.  PARECER  DO  DIRETOR  (NESTE  PARECER,  O  DIRETOR  DEVERÁ  FUNDAMENTAR  SUAS
CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE
ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

_____________________,______/______/20_____
Local e data

_________________________________________
Assinatura do Diretor

_____________________,______/______/20_____      
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Carga Horária Semanal 2015
A - Horas-aula. 23,5
B - Horas A vidade Específicas do Presente Projeto 33
C - Horas A vidade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso,

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

________________________________________
Local e Data                                                                                                                                       

Referências para elaboração do Projeto de Gestão do Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica:

1- Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;
2- Deliberação CEETEPS nº 07, de 14/12/2012;
3- Instrução CETEC № 05/2012, de 17/12/2012;
4- Portaria CEETEPS 142 de 27/06/2007;
5- Perfil e Atribuições do Responsável pela Coordenação Pedagógica nas Escolas Técnicas;
6- Indicadores - Websai; Banco de Dados Cetec; Observatório Escolar.   

Metas associadas:
Aumentar em 5 pontos percentuais o desempenho no resultado da gestão pedagógica no ano de 2015 em relação a 2014.
Projeto: Orientação Pedagógica
Responsável(eis): Prof. Tatiana dos Santos
Data de Início: 04/02/2015
Data Final: 31/12/2015
Descrição: Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2015

REQUISITOS
Titulação                      (     ) Graduação _____________________________________________________________

(  x  ) Licenciatura Plena/equivalente: Educação Física
(  x  ) Especialização: Educação Física Escolar
(     ) Mestrado ______________________________________________________________
(     ) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (      ) não (  X  ) sim
Tempo de experiência docente na Ins tuição: 06 anos e 10 meses

Qualificado no processo de (  X   ) 2013                    (     ) Não Qualificado

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

90 de 96 19/05/2016 17:38



D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a
quan dade de aulas. (16,5)

Total Semanal: (A+B+C-D) 23,5 + 33 – 16,5 = 40 40
OBS: O TOTAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AS 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

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

Nome Categoria Nº de
Aulas

Francisco Carlos Moreira (2,5 aulas) (já com as subs tuições) I 17,5
Paulo Roberto Rodrigues Silva – (04 aulas) I 20
Sônia Silva (10 aulas) (já com as subs tuições) I 12

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

Exerce alguma função administra va (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) sim       (X ) não
Qual? ____________________________________________________
Local de trabalho: __________________________________________
Carga Horária Semanal:_______

Nome e Assinatura do Professor                                                                                              Nome e Assinatura do Diretor de Serviço Administra vo

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2015

      1. Número de classes e alunos

Período Manhã Tarde Noite Total
classes 08 10 24 34
alunos 296 362 635 1293

      2. Coordenação de Curso/Turno

   Eixo/ Curso Horário
Manhã Tarde Noite

Automação 02h00min 08h00min 08h00min
Ensino Médio 10h00min 10h00min -
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Alvarenga (ADM, LOG) - - 16h00min
Paulo Eiró (LOG) - - 11h00min
Parelheiros (ADM,LOG) - - 18h00min
Logísitca 4h00min 4h00min -
Segurança do trabalho - - 8h00min
Contabilidade - - 8h00min
Eletrônica 2h00min 5h00min 8h00min

3. Número de professores por curso e período

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite Total
ETIM 36 36 36
Automação 17 17
Eletrônica 15 15
Contabilidade 13 13
Logís ca 03 32 35
Administração 19 19
Segurança do Trabalho 15 15

 4. Proposta de horário de trabalho
(não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de intervalo entre um turno e outro – prever atendimento atodos os períodos le vos da U.E.)

Dia da Semana Manhã Tarde Noite Total
Segunda-feira 13:00 às 17:00 18:00 às 22:00 08
Terça-feira 11:00 às 14:00 15:00 às 18:00 18:00 às 20:00 08
Quarta-feira 07:00 às 12:00 13:00 às 16:00 08
Quinta-feira 14:00 às 15:00 01
Sexta-feira 07:00 às 12:00 13:00 às 16:00 08
TOTAL 13 14 06 33

Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Administra vos                                                                Nome e Assinatura do Diretor                  

Projeto de Orientação e Apoio Educacional - 2015

IDENTIFICAÇÃO
ETEC Takashi Morita                                                                                                                         MUNICÍPIO:  São
Paulo

Professor (a) Responsável: Ta ana dos Santos                                                                            nº de HAE: 33

Título do Projeto: Análise das origens das defasagens que interferem no aprendizado dos alunos
dos 2ºs anos dos Cursos ETIM (Eletrônica, Automação e Logís ca) da Etec TaKashi Morita.

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
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Metodologia do Processo Ensino Aprendizagem

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Diagnos car quais são as origens das defasagens e do não aprendizado dos alunos dos 2ºs anos
dos Cursos ETIM (Eletrônica, Automação e Logís ca) da Etec TaKashi Morita.  Após análise propor
métodos para a melhora do desempenho escolar.

C. META(S) DO PROJETO:

Pesquisar com pelo menos 70% dos discentes, para diagnos car as origens das defasagens e
dificuldades de aprendizado;
Implantar projetos com pelo menos 50% dos discentes, que auxiliem e promovam um melhor
desempenho escolar.

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

 Jus fica-se, por seguir os preceitos de um ensino democrá co sustentado pela Etec Takashi Morita,
baseado em diálogo aberto para a comunidade escolar, pensando sempre em uma educação é ca,
humana e baseada em projetos organizados pelos estudantes, professores ou por outros segmentos
da comunidade escolar. Busca que vai de encontro às diretrizes do Centro Paula Souza, com foco na
excelência da educação humana. Jus fica-se ainda por buscar solucionar as situações- problema
que constam no  PPG tais como: melhora da interação entre os alunos, diminuição das defasagens
de aprendizado e consequente aumento de produ vidade.
Verificou-se  através da  análise  das Atas de  Conselho de Classe  e  de  reuniões com os alunos e
professores que os alunos dos cursos ETIM ingressantes em 2014 apresentaram dificuldades de
aprendizagem,  na  organização  e  nos  métodos  de  estudo.  Torna-se  necessário,  pesquisa  para
melhor diagnos car as origens do  não  aprendizado  e  implantação  de  projetos que  auxiliem o
desempenho escolar.

E. METODOLOGIA(S)

Coletar, inves gar, analisar dados e situações para auxiliar no aprimoramento do ensino eaprendizado;A par r do resultado de inves gação implantar projetos que auxiliem discentes e docentes aminimizar as defasagens encontradas;Promover reuniões para análise e reestruturação do projeto.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES PERÍODOS2
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 Reunião com alunos para análise e apresentação do projeto. 04/02 a 26/02
Pesquisa para  levantar  dados após reuniões com discentes. 02/03 a 31/03
Pesquisa para  levantar  dados após reuniões com discentes. 01/04 a 30/04
Avaliação do aluno em aula de componentes diferentes. 04/05 a 29/05
Análise , levantamento de dados Relacionar dados coletados 01/06 a 30/06
Devolu va de tabulação dos dados. Planejamento das ações a serem
tomadas após análise. 01/07 a 31/07
Planejamento e Implantação dos projetos a serem adotados. 03/08 a 31/08
Verificar viabilidade e necessidade de plantão de estudos ou
monitoria de estudos e melhor método de implantação. 01/09 a 30/09
Implantação de projetos culturais e esportivos que auxiliem
no desempenho escolar: teatro, esportes, música, etec. 01/10 a 30/10
Pesquisa com os alunos quanto aos resultados dos projetos. 03/11 a 30/11
Conclusão, análise dos resultados, reestruturação para o próximo ano e
apresentação dos resultados à comunidade escolar. 01/12 a 16/12

G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).

          É esperado pesquisar com pelo menos 70% dos alunos dos segundos anos dos cursos ETIM
(Logís ca,  Eletrônica  e  Automação)  e  após  levantamento  de  dados,  implantar  ações  que
contribuam para um melhor desempenho escolar com pelo menos 50% desses alunos.

Nome e Assinatura do Professor                                      

H. ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO
PRESENTE PROJETO, RESPONSABILIZANDO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

_____________________,______/______/20_____
Local e data

_________________________________________
Assinatura do Diretor de Serviços Administra vos

I. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
(DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

94 de 96 19/05/2016 17:38



J.  PARECER  DO  DIRETOR  (neste  parecer,  o  Diretor  deverá  fundamentar  suas  considerações/
análises,  incluindo  a  per nência  do  Projeto  e  da  escolha  da  linha  de  atuação,  a  par r  dos
indicadores da Unidade).

_____________________,______/______/20_____
Local e data

_________________________________________
Assinatura do Diretor

_____________________,______/______/20_____                                              ________________________________________
Local e Data                                                                                                                                       
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Referências para elaboração do Projeto de Gestão do Responsável pela Orientação e Apoio Educacional:

1- Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;
2- Deliberação CEETEPS nº 02, de 21/03/2013;
3- Instrução CETEC № 05/2013;
4- Indicadores - Websai; Banco de Dados Cetec; Observatório Escolar.  

Metas associadas:
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