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Plano Plurianual de Gestão 2017 - 2021
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 
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 

 

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 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)

Município: São Paulo
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC Takashi Morita
E-mail: diretoria@etectm.com
Telefone: (11) 5524-7101
Endereço: Avenida Mário Lopes Leão, 1.050 A - Santo Amaro CEP 04754-010
Homepage: www.etectm.com

INTRODUÇÃO

Inicialmente, para nortear  os trabalhos para a elaboração deste plano, consultamos algumas citações, quais sejam:

1. Plano escolar é  a apresentação sistemática e justificada do que a escola pretende realizar e que deve ser traduzida num documento que registre o que a escola pensa fazer, como fazer, quando fazer com que e com quem
fazer, segundo definição do Instituto Paulo Freire. Para que a escola tenha um plano escolar é preciso que ela defina suas finalidades e objetivos, estabeleça um rumo, um horizonte de trabalho. O plano escolar é um dos temas
indicados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, para organização das escolas.

 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos."Plano escolar" (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002,
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=422, visitado em  26/3/2011.          

2. Segundo Veiga(1995),um projeto político pedagógico – PPP, ultrapassa a dimensão de uma proposta pedagógica. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso
definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio - político e com os interesses reais e
coletivos da população majoritária.Ele é fruto da interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à construção
de uma nova realidade. Antes de tudo, é um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade
como um todo.  

          O político e o pedagógico são dimensões indissociáveis, porque propiciam a vivência democrática necessária à participação de todos os membros da comunidade escolar.

            Essa prática de construção de um projeto, deve estar amparada por concepções teóricas sólidas e supõe o aperfeiçoamento e a formação de seus agentes. Só assim serão rompidas as resistências em relação a novas
práticas educativas. Os agentes educativos devem sentir-se atraídos por essa proposta, passando a ter uma postura comprometida e responsável. Trata-se, portanto, da conquista coletiva de um espaço para o exercício da
autonomia. 

           Essa autonomia, porém, é relacional, não deve ser confundida com apologia a um trabalho isolado, marcado por uma liberdade ilimitada, que transforme a escola numa ilha de procedimentos sem fundamentação nas
considerações legais do sistema de ensino, perdendo, assim, a perspectiva do todo. 

           A autonomia implica também em responsabilidade e comprometimento com as instituições que representam a comunidade (conselhos de escola, associações de pais e mestres, grêmios estudantis, entre outras), para
que haja participação e compromisso de todos. 

http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-praxis-pedagogicas.Acesso em 01/4/2011 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Com base nos informações acima, realizamos reuniões e coletamos informações com os diferentes setores da Escola, como Coordenadores, Secretaria Acadêmica, Diretoria de Serviço Administrativo, Gestores de Classes
Descentralizadas, membros da APM, membros do Conselho de Escola onde há também representante do corpo discente. Os Professores foram consultados através de seus Coordenadores, quando alguns apresentaram os
projetos, que são partes integrantes deste plano.  Como resultado, conseguimos uma visão atual da nossa escola sob diferentes ângulos, obtendo um norteador para a unidade visando estabelecer metas e objetivos para o ano
letivo corrente, assim como projetos futuros, conforme o quadro apresentado abaixo. Esse quadro representa um exemplo de como relacionamos as situações problema com prioridades, objetivos, metas e projetos.

 

 200 - Etec Takashi Morita

 Missão  Formar cidadãos críticos e profissionais de excelência, agregando também valores humanísticos e sociais, pautados na honestidade, trabalho e
ética.

 Visão  Ser reconhecida como referência no ensino técnico da região e do Centro Paula Souza, por oferecer ensino de qualidade aos nossos discentes,
ensinando-os a conviver e compreender a atual sociedade voraz e competitiva e por atender à demanda do mercado de trabalho.

Situações Problema
(da escola) 

Prioridades
(da escola) 

Objetivos
(da escola) 

Metas
(da escola) 

 Falta de aulas práticas para as disciplinas de combate a incêndio
“ falta de laboratório e equipamento para a disciplina”

 Conseguir parcerias para providenciar materiais de
treinamentos de combate a incêndio, trabalho em altura

e espaço confinado.

 OBJETIVO GERALI: Aumentar a satisfação que os
alunos têm com a escola para reduzir a evasão. 

Objetivos específicos:

- Promover mais aulas práticas para um maior enriquecimento
do curso.

2. Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos -
Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.

 
12. Oferecer ao menos 3 aulas práticas aos alunos de segurança do trabalho.

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-praxis-pedagogicas.Acesso
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 Parte do corpo docente desatualizada.

 
Nem todos os docentes são licenciados

Incentivar os professores a fazerem as capacitações e a
Licenciatura para professores do técnico ofertadas pelo

Centro Paula Souza. 

OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

  - Promover palestra com temas atuais dirigidos aos
docentes.

- Incentivar os docentes a participarem das capacitações do
CPS e transmitir o conhecimento aos demais professores.

- Incentivar os professores que ainda não possuem licenciatura
para se licenciarem. 

 7. Estimular a participação dos professores em fazer ao menos 1 capacitação
por semestre.

 
21 - Incentivar os professores a fazerem licenciatura

 Relação lânguida entre alguns professores e alunos

 
Desenvolver atividades de integração funcionários,

alunos e professores. 

 OBJETIVO GERALI: Aumentar a satisfação que os
alunos têm com a escola para reduzir a evasão.

Objetivos Específicos:

- Promover atividades com o cunho de tonar o ambiente

escolar mais agradável para o aluno.

OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

- Identificar e manter as ações pedagógicas que estão

funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão

dando certo.

 20- Melhoras a relação professor x aluno.

 

 Falta de planejamento escolar entre os professores da Base Comum
e o Técnico nos cursos ETIM

 Mudar o sistema de planejamento de aulas dos cursos
ETIMs

 OBJETIVO GERALI: Aumentar a satisfação que os
alunos têm com a escola para reduzir a evasão.

Objetivos Específicos:

- Promover atividades com o cunho de tonar o ambiente

escolar mais agradável para o aluno.

- Promover mais ações com valores humanísticos e
sociais, com a participação dos alunos, integrando-os

e cumprindo a missão da escola.

OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

- Identificar e manter as ações pedagógicas que estão

funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão

dando certo.

6- Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração
entre professores da base nacional comum e a base técnica

 1 - Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos
pela escola, dando suporte aos alunos.

11. Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto
interdisciplinar no ano letivo de 2017.

14 - Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares 

 Poucos computadores na biblioteca para atender a demanda de
alunos, principalmente no fim de bimestre e pouco uso do material

bibliográfico da biblioteca.

 Liberar um laboratório para os alunos utilizarem no
horário do almoço e adicionar mais computadores na

biblioteca.

OBJETIVO GERAL: Aumentar a satisfação que os
alunos têm com a escola para reduzir a evasão. 

Objetivos específicos: 

- Fazer um melhor uso dos recursos físicos que a escola
possui. 

5. Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca
da escola.

 
17. Realocar mais computadores para a biblioteca 

 Retenções

 
Sistema de recuperação de aluno ineficiente

Diminuir a reprovação e progressão parcial, pois essa

melhora implica em resolver alguns pontos fracos.

Remodelar o sistema de reforço e recuperação paralela.

 Mudar o sistema de planejamento de aulas dos cursos
ETIM.

Incentivar os professores a fazerem as capacitações e a
Licenciatura para professores do técnico ofertadas pelo

Centro Paula Souza 

 OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

  - Incentivar os professores que ainda não possuem
licenciatura para se licenciarem.

- Identificar e manter as ações pedagógicas que estão
funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão

dando certo.

- Continuar identificando as causas da evasão escolar para um
combate mais efetivo desse problema.

- Desenvolver uma ferramenta mais efetiva de recuperação

paralela para ajudar na redução de menções I e de alunos

retidos

 7. Estimular a participação dos professores em fazer ao menos 1 capacitação
por semestre.

 19. Reduzir em 50% a retenção.

4. Avaliar continuamente os alunos atendidos por recuperação continua,
aferindo os avanços conquistados, com vistas à sua permanência ou não nas

atividades de recuperação; 

 

Evasão escolar dos cursos modulares noturno na Sede e das classes
descentralizadas 

Diminuir a reprovação e progressão parcial, pois essa

melhora implica em resolver alguns pontos fracos.

Remodelar o sistema de reforço e recuperação paralela.

Aproximar a coordenação do aluno, para que a escola

tenha mais sucesso no resgate e no combate da evasão.

 Conseguir parcerias para providenciar materiais de
treinamentos de combate a incêndio, trabalho em altura

e espaço confinado.

Incentivar os professores a fazerem as capacitações e a

Licenciatura para professores do técnico ofertadas pelo

Centro Paula Souza.

Diversificar as atividades aos alunos, através de
palestras, visita técnica, simpósios e aproximação da

escola ao comércio local. 

OBJETIVO GERAL I: Aumentar a satisfação que os
alunos têm com a escola para reduzir a evasão.

Objetivos específicos:

- Promover feiras e eventos internos com a participação dos
alunos.

- Promover atividades com o cunho de tonar o ambiente
escolar mais agradável para o aluno.

- Criar e executar projetos com fins interdisciplinares.

OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

- Identificar e manter as ações pedagógicas que estão
funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão

dando certo.

- Continuar identificando as causas da evasão escolar para um
combate mais efetivo desse problema.

 - Desenvolver uma ferramenta mais efetiva de recuperação
paralela para ajudar na redução de menções I e de alunos

retidos.

  - Incentivar os professores que ainda não possuem
licenciatura para se licenciarem. 

18. Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

 16. Realizar a Semana de Gestão, na Classe Descentralizada CEU Alvarenga

 15. Realização de 4 eventos promovido pelos alunos.

13. Promover 1 visita técnica aos alunos de cada curso ou eixo.

 10. Manter a atual demanda de pessoas inscritas no Vestibulinho da classe
descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.

 9. Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos
fora da escola. 

Diminuição do interesse da comunidade em fazer um curso
técnico modular noturno nas descentralizadas e na área de

logística ETIM na sede. 

 Aproximar a coordenação do aluno, para que a escola
tenha mais sucesso no resgate e no combate da evasão.

 Conseguir parcerias para providenciar materiais de
treinamentos de combate a incêndio, trabalho em altura e

espaço confinado.

OBJETIVO GERAL I: Aumentar a satisfação que
os alunos têm com a escola para reduzir a evasão.

Objetivos específicos:

16. Realizar a Semana de Gestão, na Classe Descentralizada CEU
Alvarenga

 13. Promover 1 visita técnica aos alunos de cada curso ou eixo.

Gestão Fora de Sala (Meta 3, 9 e

4 Semana de gestão da Etec
Takashi Morita – CEU Alvarenga
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Incentivar os professores a fazerem as capacitações e a

Licenciatura para professores do técnico ofertadas pelo

Centro Paula Souza.

Diversificar as atividades aos alunos, através de palestras,

visita técnica, simpósios e aproximação da escola ao

comércio local.

- Promover feiras e eventos internos com a participação
dos alunos.

- Promover atividades com o cunho de tonar o ambiente
escolar mais agradável para o aluno.

OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão
pedagógica.

Objetivos Específicos:

- Identificar e manter as ações pedagógicas que estão
funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão

dando certo.
- Continuar identificando as causas da evasão escolar

para um combate mais efetivo desse problema.

 
  

 10. Manter a atual demanda de pessoas inscritas no Vestibulinho da
classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.

 9. Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e
eventos fora da escola.

 8. Implantar Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino
Médio.

3- Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade
da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos

professores e alunos. 

 
 
 
 

PARTICIPANTES

Diretor

Fernando Antonio de Campos
Wilson Mitiharu Shibata

Conselho de Escola

 Nome Segmento que representa Etapas do processo
I II

 Daniel Eiji Lopes Nishimura Representante dos alunos  

 Edison Kanashiro Representante de Orgão Institucional  

 Marcelo Coelho de Souza Presidente  

 Paulo Roberto Pereira de Souza Representante dos pais de alunos  

 Samuel de Almeida Ribeiro Representante das Diretorias de Serviço e Relações
Institucionais  

 Suelen de Oliveira Sales Representante de empresários o setor   

 Tania Sayuri Oda Santana Representante dos servidores técnicos-administrativos  

 Wilson Mitiharu Shibata Representante dos Professores  

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II

 Alessandra Souza da Silva Diretora de Serviço Acadêmico

 Antonio Carlos A.Marinho Coordenador de Projetos CD Parelheiros

 Dario Cortez Pare Coordenador do curso de Automação Industrial e
Eletrônica

 David Afonso Pereira da Silva Agente Técnico Administrativo

 Douglas Batista Ribeiro Bibliotecário

 Eliana Xavier de Oliveira Orientadora Educacional

 João Balon Coordenador de Projetos CD CEU Alvarenga

 José Aparecido de Souza Coordenador CD Parelheiros

 Marlice Gomes Amarante Coordenador de CD Paulo Eiró

 Maurício da Silva Pereira Cruz Agente Técnico Administrativo (Almoxarife)

 Regina Helena Dias Gatti Coordenador Pedagógico

 Samuel de Almeida Ribeiro Diretor de Serviços Administrativo

 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

 Waldice Carolina da Silva Coordenadora do curso de Contabilidade e Logística

 Zélia Maria Nogueira Britschka Coordenadora do curso de Segurança do Trabalho

Legenda das etapas

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

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

EIXO NORTEADOR DA ESCOLA.

A ETEC Takashi Morita foi uma Instituição de Ensino muito aguardada na Região. Embora situada na região central de Santo Amaro, a população local necessitava de um
propedêutica e técnica. A expectativa se realizou. Somos vizinhos de duas Escolas SENAI, orientadas para a área profissionalizante em vários níveis de conhecimento, e de duas Unidades Estaduais
de Educação da Rede Pública de Ensino, com os ensinos fundamental e médio. Guardados os mesmos ideais universais de compromisso com a Educação dos Jovens e dos Adultos, o nosso
diferencial é a filosofia do Centro Paula Souza: o compromisso intransigente com o ensino público de qualidade. E, apesar de algumas dificuldades próprias dos primeiros anos de uma Instituição de
Ensino,  que já se encontram em processo de superação, a Comunidade realmente nos reconhece como uma instituição diferente, com conceitos mais modernos de convivência e ensino, baseados
na democracia, no diálogo franco com e entre todos os participantes: alunos, pais, professores, gestores e funcionários.           
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Por isso, Comunidade, Alunos, seus familiares, o corpo diretor e operacional e o corpo pedagógico se entrelaçam com ideais, críticas e sugestões, que resultam em propostas de melhoria daquilo que
mais se preza na Instituição: A PREPARAÇÃO SOCIAL, ÉTICA-POLÍTICA E PROFISSIONAL DO NOSSO ALUNO. 

2. MARCO DOUTRINAL – O que queremos?     

A Unidade busca permanentemente um posicionamento em dois aspectos fundamentais:

 - Político – A Unidade através de seus educadores e sua filosofia de trabalho, só enxerga um mundo mais justo quando a via de alcance não é outra senão a transparência, a sinceridade no
relacionamento humano e de objetivos, e o trabalho incansável. A própria mudança do nome, de ETEC Santo Amaro para ETEC Takashi Morita, que é um pacificador, tem esse caráter político. Se
olharmos a História da Humanidade, perceberemos que  nem sempre o simples homem intelectual obteve os resultados que teoricamente preconizou. Se não há prática à busca constante de
racionalização dos modos de trabalho e o cultivo nas gerações futuras, de um eterno perseguir a melhora, hoje, modernamente no atingimento de metas pré-definidas, não chegaremos à tão almejada
PAZ.

  - Pedagógico – A ETEC Takashi Morita, inspirada no aspecto político adotado, traça a sua ação educativa, sob o ponto de vista abstrato-crítico, relativamente ao ensino teórico dos componentes
currículares, e sob a forma racional-objetiva, a aplicação da teoria. Em outras palavras, não há o que se ensine sem saber a sua aplicação prática, dentro de uma racionalidade impessoal e universal.
Tal posição é repetida na aplicação das avaliações, tanto em individuais descritivas, como em grupos, tanto em trabalhos em salas de aulas e laboratórios como em pesquisas externas, tal como
ocorre na elaboração do TCC, do nosso Torneio Cultural e Esportivo, dos nossos Projetos Sociais, Feira Cultural, Projeto de Estudo do Meio e visitas técnicas.  A adoção dessas práticas, guardadas as
particularidades metodológicas de cada professor, propiciam um aprendizado abrangente, objetivo, deixando uma “semente” permanente para a pesquisa e provocação do espírito científico, ao mesmo
tempo adotando o aluno,  uma função social em tudo o que se aprende. 

3.  MARCO SITUACIONAL - O que somos? Da situação que somos para a situação que desejamos.

A Unidade hoje, com sete anos de existência, já não é mais vista como uma escola nova no bairro. O caráter definitivo ainda não está totalmente consolidado, portanto a escola ainda recebe alguns
contornos, com adequações, como a implantação do ETIM e também de extinção de cursos que não atendem à demanda e implantação de novos cursos em seu lugar. Não há um mal neste aspecto.
Mas é um estado que aos poucos está dando  espaço a outro, onde a Unidade começa a ter uma vida própria, numa rotina mais lógica, sem perder, evidentemente o olhar para as mudanças, que, em
qualquer aspecto, nos exige uma resposta rápida e temos de nos adaptar a ela. Haja visto que com o pouco tempo de existência nossa Escola já figura entre as 50 melhores escolas públicas do
estado, em 22º lugar, dentre as as quase 6200 escolas públicas existentes no estado de São Paulo e também figura entre as 50 melhores escolas estaduais do Brasil, também em 28º lugar. 
pretendemos ?  Chegar a uma estabilidade especial, acomodando-se o número de professores e funcionários às necessidades da Unidade sem tanta rotatividade e assim melhorar a satisfação dos
docentes e discentes e também melhorar a qualidade do produto final. Sim, precisamos de aliados. É a base dos nossos projetos futuros. 

4. MARCO OPERATIVO - O que faremos?

Uma vez satisfeitas as condições de recursos humanos e outros, em menor escala, materiais, daremos sequência mais rítmica aos nossos objetivos. A integração  permanente do docente com a
escola, permite que seus projetos pessoais se encaixem com os projetos da  escola.  Alcançamos, com os recursos que temos, um patamar de satisfação dos nossos alunos, bastante aceitável, mas
as condições ainda poderiam ser melhores e o serão, uma vez que confiamos que, através dos concursos e processos seletivos para docentes, as pesquisas que temos feito junto a outras Unidades,
convidando os docentes para ampliarem suas aulas em nossa Unidade, tem sido uma constante. Acreditamos que em breve estes obstáculos sejam superados, fato que propiciará a plenitude do êxito
do funcionamento de nossa Unidade. 

5. O TCC - Pesquisa visando ampliar os conhecimentos teóricos acumulados durante o Curso Técnico. 

Para contemplar a dimensão pedagógica do nosso marco doutrinal, em todos os cursos técnicos os estudantes produzem o Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC na ETEC Takashi Morita é construído segundo normas

ditadas pela NBR 14724 e pelas indicações constantes no OFÍCIO CETEC – GRUPOS N°-047/2008. 
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 Alunos apresentando o TCC.

 

 

II. A APRESENTAÇÃO DO TCC

 

 

 
 A apresentação do TCC para a comunidade.

 

Em nossa escola, a apresentação do TCC pode ser feita na forma de exposição onde cada grupo apresenta seu trabalho em stand ou na forma de seminário em auditório. A opção pela forma de apresentação é definida em
comum acordo entre os grupos e a coordenação do curso.

 

Descrição de Plano de ensino de TCC Curso Técnico Segurança do Trabalho

O componente curricular PTCC e DTCC ministradas no curso Técnico em Segurança do Trabalho da ETEC Takashi Morita tem como finalidade apresentar  ao alunado, bem como dar-lhe oportunidade de vivência
na elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa; leitura e contato com trabalhos técnico-científicos acadêmicos, monografia; aplicabilidade do conhecimento adquirido na resolução de problemas.

 

Para tanto, o alunado é capacitado por meio da realização de Projeto de Monografias e Apresentação de Seminários para banca, proporcionando uma visão ampla no campo da Segurança e Saúde do Trabalhador,
aplicando pelo uma das Normas Regulamentadoras em empresas à escolha do grupo de alunos e desenvolvimento de uma ação intencional de no campo de atuação.

Vale ressaltar que as componete curricular têm seu plano de ensino baseado no Manual elaborado pelo Centro Paula Souza.

  

No desenvolvimento das monografias procura-se abordar:

 

-Elementos pré-textuais (Capa, Folha de Rosto, Listas, Sumário)

 

-Elementos textuais {[Introdução-Tema, Objetivos Gerais e Específicos, Justificativa, Metodologia, Organização em estudo (histórico)], Problemas (diagnóstico situacional), Hipóteses (proposições), Referencial
Teórico, Recursos, Cronograma, Considerações Finais)}

 

-Elementos pós-textuais (Referências, Apêndices e Anexos, Índice)
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-Orientação ao TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - `Monografia` - exposição de um problema ou assunto específico, investigado cientificamente, sem originalidade, mas em profundidade.

 

-Elementos pré-textuais (Capa, Folha de Rosto, Errata, Folha de Aprovação, Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Resumo, Listas, Sumário)

 

-Elementos textuais {(Introdução-Tema, Problema, Hipótese, Objetivos Gerais e Específicos, Justificativa, Metodologia), Referencial Teórico, (Desenvolvimento-Material e Métodos, Resultados e Discussões),
Considerações Finais}

 

-Elementos pós-textuais (Referências, Glossário, Apêndices e Anexos, Índice)

 

 A metodologia de ensino adotada consiste, principalmente, em aulas expositivas sobre a estrutura da monografia e apresentação, conforme normas ABNT ; atividades em grupo para a preparação de material escrito
e apresentação de grupo.

 

As atividades discentes esperadas são:

-seguir as orientações de professor sobre leitura de trabalhos acadêmicos, escolha do tema, apresentação de etapas da construção da monografia.

- os alunos têm de visitar uma empresa que abra as portas para o grupo e o deixe fazer uma avaliação ergonômica e/ou das Normas Regulamentadoras para levantamento.

Com base neste levantamento e orientações do professor é definido o foco principal, aquele que requeiram a intervenção. Ou seja,  escolhe-se o assunto que consista em um problema a ser solucionado com base nas
diretrizes técnicas de Segurança e Saúde do Trabalhador.

 

A  avaliação incide sobre frequência, aproveitamento e avaliação da banca.

RECURSOS DIDÁTICOS:

Giz, pincel, quadro negro, apagador, retro-projetor, data-show, TV, DVD, Vídeo. 

 

Evento TCC do Curso Técnico em Contabilidade Modular. 

 

O trabalho é feito em grupos de no máximo 5 alunos, desenvolvido por pesquisa de campo em empresas utilizando-se um tema para apresentação ou criação de um Case  (para o curso de Contabilidade existe uma
dificuldade compreensível na abertura de campo por empresas pois as informações contábeis são sigilosas e resguardadas por lei) ou por pesquisa bibliográfica, escrito em capítulos seguindo as normas ABNT e o
modelo do Manual do TCC do CETEC.

As aulas são desenvolvidas de forma prática no laboratório de informática, em pesquisas na biblioteca da ETEC, porém quando necessário algum esclarecimento sobre teoria poderá ser ministrado em sala.

         Escolha do tema já em PTCC com apresentação do objetivo e justificativas do projeto.

         Validação do tema.

         Cronograma do desenvolvimento do projeto.

         Escolha da banca e do local da apresentação,

         Apresentação dos capítulos para correção ou ajustes.

         Finalização da parte escrita

         Formatação do projeto em Power Point.

         Pré apresentação no auditório para ajustes

         Entrega das cópias para serem utilizadas na banca.

         Apresentação oficial para banca com a entrega da parte escrita encadernada ou em mídia para ser disponibilizada no acervo da biblioteca da ETEC.

O evento ocorre no auditório da ETEC com a presença dos demais módulos com a opção da presença de familiares dos alunos.

A cada grupo são disponibilizados 20 minutos para apresentação e de 5 a 10 minutos para os devidos esclarecimentos caso a banca tenha questionamentos.

O encerramento ocorre com a palavra do coordenador do curso fazendo os elogios e considerações finais e por final as fotos para a posteridade.

 

Evento TCC do Curso Técnico em Logistica Modular e Integrado

 

O trabalho é feito em grupos de no máximo 7 alunos, desenvolvido por pesquisa de campo em empresas criando-se para cada grupo um modelo de consultoria que resolverá um Case, utiliza-se pesquisa bibliográfica,
o trabalho será escrito em capítulos seguindo as normas ABNT e o modelo do Manual do TCC do CETEC.

As aulas são desenvolvidas de forma prática no laboratório de informática, em pesquisas na biblioteca da ETEC, porém quando necessário algum esclarecimento sobre teoria poderá ser ministrado em sala.

Escolha do tema já em PTCC para o modular ou PDTCC para o Integrado com apresentação do objetivo e justificativas do projeto.
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Escolha do tema já em PTCC para o modular ou PDTCC para o Integrado com apresentação do objetivo e justificativas do projeto.

         Validação do tema.

         Cronograma do desenvolvimento do projeto.

         Escolha da banca e do local da apresentação,

         Apresentação dos capítulos para correção ou ajustes.

         Finalização da parte escrita

         Formatação do projeto em Power Point.

         Pré apresentação no auditório para ajustes

         Entrega das cópias para serem utilizadas na banca.

         Apresentação oficial para banca com a entrega da parte escrita encadernada ou em mídia para ser disponibilizada no acervo da biblioteca da ETEC.O evento ocorre no auditório da ETEC com a presença dos demais
módulos com a opção da presença de familiares dos alunos. A cada grupo são disponibilizados 20 minutos para apresentação e de 5 a 10 minutos para os devidos esclarecimentos caso a banca tenha
questionamentos.

A cada grupo são disponibilizados 20 minutos para apresentação e de 5 a 10 minutos para os devidos esclarecimentos caso a banca tenha questionamentos.

O evento ocorre no auditório da ETEC com a presença dos demais módulos com a opção da presença de familiares dos alunos.
A cada grupo são disponibilizados 20 minutos para apresentação e de 5 a 10 minutos para os devidos esclarecimentos caso a banca tenha questionamentos.

O encerramento ocorre com a palavra do coordenador do curso fazendo os elogios e considerações finais e por final as fotos para a posteridade. 

 

Evento TCC do Curso Técnico em Automação Industrial, Eletrônica Modular e ETIM de Automação Industrial e Eletrônica.

 

INTRODUÇÃO

 

De acordo com o artigo 1º, § 2º do Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso –TCC, “em todas as habilitações obrigatoriamente o TCC será composto de uma apresentação escrita” e, em
regulamento específico da unidade será definido, de acordo com a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, qual dos produtos abaixo corresponderá à representação escrita do TCC:

a) Monografia;

b) Protótipo com Manual Técnico;

c) Maquete com Memorial Descritivo;

d) Artigo científico;

e) Projeto de pesquisa;

f) Relatório Técnico.

 

O Trabalho de Conclusão de Curso para os cursos Técnicos Modulares e Técnicos Integrados ao Médio do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais, compreendem nesta unidade de ensino, a

elaboração obrigatoriamente de Monografia e Protótipo com Manual Técnico ou Maquete com Memorial Descritivo (Projeto Montado).

O presente trabalho deve ser realizado obrigatoriamente em grupo, sendo proibido qualquer trabalho individual.

O número de componentes do grupo de trabalho é definido pelo Professor Orientador, mas sendo restrito o mínimo de 2 componentes e o máximo 5 componentes por grupo.

 

CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO TCC

 

O trabalho de conclusão de grupo compreende:

a. Presença mínima individual em 75% das aulas ministradas no semestre letivo. O não cumprimento deste quesito reprova o(s) Integrante(s) do grupo de trabalho;

b. A monografia deve estar formatada conforme norma ABNT – NBR, seguindo o manual do TCC disponível no site http://etecsta.com.br/portal/index.php/aluno/tcc, e deve ser entregue em duas encadernações, uma

em espiral e outra em capa dura, e em formato eletrônico (gravados em CDR em versão PDF), juntamente com o Termo de Autorização devidamente assinado, ao professor orientador, que deverá definir o prazo de

entrega. O exemplar em capa dura deve ser da cor preta, e com letras

 

 

douradas na capa. O não cumprimento deste quesito reprova todos os Integrantes do grupo de trabalho;                              
c. O Projeto Montado (Protótipo com Manual Técnico ou Maquete com Memorial Descritivo), deve estar correspondente com o descrito na documentação da Monografia, e funcionando em sua totalidade. São
vetados projetos montados em estruturas de ensaio de circuitos (protoboards) e afins;
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d. A documentação, tanto encadernada ou em espiral, somente é considerada entregue, se estiverem devidamente preenchidas e no padrão estipulado pelo Centro Paula Souza.
e. O Projeto Montado só é considerado finalizado, se estiver em pleno funcionamento, e de acordo com a sua descrição na documentação.
f. Projetos inacabados, montados em estruturas de ensaio de circuitos e componentes (ex: Protoboard) ou não de acordo com a proposta da documentação, serão reprovados e não considerados aptos para entrega.
e. Alterações de grupos de trabalhos, temas de trabalhos e definições de prazos são de responsabilidade do professor Orientador e, portanto, sujeitos a sua deliberação para autorização e devem ser formalizados e
justificados por escrito.

 

Grupos de Trabalho

 

         O presente trabalho deve ser realizado obrigatoriamente em grupo, sendo proibido qualquer trabalho individual;

         O número de integrantes do grupo de trabalho é definido pelo Professor Orientador, mas sendo restrito o mínimo de 2 componentes e o máximo 5 componentes por grupo;

         A escolha dos integrantes dos grupos de trabalho é de responsabilidade dos alunos, respeitando-se os limites determinados pelo Professor Orientador;

         O Professor Orientador não deve interferir na escolha dos integrantes dos Grupos de Trabalho, mas se caso necessário, deve então formalizar por escrito seu deferimento ou não aos coordenadores de curso,
coordenação pedagógica e orientação pedagógica.

         O Professor Orientador é responsável pela determinação do prazo para o Registro do TCC.

         O Grupo de Trabalho só é considerado formado depois da entrega do Registro do TCC (vide anexo) devidamente preenchido pelos alunos e assinado pelo Professor Orientador dentro do prazo determinado
pelo mesmo.

 

Definições de Temas de Pesquisa, Cronograma e Acompanhamento do TCC

·         A escolha do Tema do Trabalho de Conclusão de Curso é de responsabilidade dos integrantes dos grupos de trabalho, que devem preencher o Registro do TCC, e então, o submeter a análise do
Professor Orientador, que justificará por escrito o seu deferimento ou não para o seu desenvolvimento, que irá verificar se o mesmo é pertinente ao conteúdo programático objetivo do curso e não
apresenta projeto idêntico já desenvolvido nos semestres anteriores.

·         Todos os Temas dos TCCs são acompanhados pelos Coordenadores de Curso, que são responsáveis, em conjunto com os Professores Orientadores, de analisar quanto a pertinência ao curso, e
também a viabilidade para a sua realização.

·         No início de cada semestre / ano letivo, os coordenadores de curso irão apresentar uma Lista de Temas que NÃO são permitidos para o desenvolvimento dos TCCs
compreende Temas que são reincidentes de outros semestres, e/ou não contemplam o conteúdo programático do curso, exigem grau de instrução superior para serem desenvolvidos, oferecem riscos a
vida humana ou por razão de aumentar a diversidade dos temas.

·         O Professor Orientador deve apresentar aos alunos, no início do semestre / ano letivo o Cronograma de atividades do TCC, com todos os respectivos prazos de entrega de documentos e
avaliações, que deve ser respeitado rigorosamente pelos Grupos de Trabalho.

·         Qualquer concessão de extensão de prazo deve ser justificada por escrito pelo Professor Orientador, e deve ser assinada pelo coordenador de curso e coordenação pedagógica e deve ser anexada
junto ao documento entregue pelo grupo de trabalho.

·         É vetado ao Professor Orientador privilegiar de qualquer forma, qualquer grupo de trabalho, e é sua responsabilidade ser imparcial na avaliação do cumprimento de prazos e critérios de elaboração
dos TCCs.

·         Os grupos serão avaliados através de relatórios e atividades propostos pelo professor Orientador. Os prazos para entrega de atividades e relatórios são definidos pelo Professor Orientador

·         A definição das tecnologias permitidas para a composição dos trabalhos é de responsabilidade do Professor Orientador e Coordenador de Curso.

 

·         Os alunos devem preencher semanalmente o Relatório Semanal de Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso, que deve ser recolhido pelo Professor Orientador, que deve registrar as
devidas observações, bem como assinar sua ciência e entrega-las mensalmente para a coordenação de curso que irá arquivar os documentos para registro de evidências.   

 

 

 

Banca Examinadora

 

Todos os Trabalhos de Conclusão de Curso são submetidos a uma Banca Examinadora, que irá validar se o grupo de trabalho cumpriu todos os requisitos para a elaboração do TCC dispostos no Regulamento Geral

do TCC e neste documento.

A Banca Examinadora será composta por no mínimo três e no máximo quatro integrantes, considerando-se o Professor Orientador. 

Os integrantes da Banca Examinadora irão preencher a Ficha de Validação de Trabalho de Conclusão de Curso (vide anexo), respeitando todos os critérios de avaliação.

O Professor Orientador é responsável por atribuir a menção aos alunos integrantes dos grupos de trabalho após a análise das Fichas de Validação de Trabalho de Conclusão de Curso entregue pelos Examinadores.

A apresentação a Banca Examinadora é realizada neta unidade de ensino em formato de feira tecnológica, no pátio, aonde todos os projetos de conclusão de curso são expostos para todos os demais alunos e

membros da comunidade, que podem acompanhar o processo dos integrantes da Banca Examinadora.

Os Integrantes da Banca Examinadora são escolhidos pelo Coordenador de curso. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Descentralizadas
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Desde o ano de 2013 foi criado o projeto EXPO TCC CEU ( Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Estudantil Unificado), na classe descentralizada Parelheiros, iniciativa dos professores, coordenador e gestor
da descentralizada que é um evento apresentado em forma de feira técnica com o objetivo de mobilizar a comunidade escolar e local em torno de temas e atividades desenvolvidas pelos alunos dos terceiros módulos,
valorizando a criatividade, a atitude cientifica e a inovação através  de projetos desenvolvidos no âmbito da escola, cuja organização se destina a socializar experiências, ferramentas e materiais de caráter técnico-
cientifico-cultural, com potencial de utilização no desenvolvimento e apoio ao ensino e à aprendizagem e a estabelecer interação e intercambio entre professores e estudantes e destes com a comunidade. O evento é
realizado no bloco esportivo cultural do CEU, onde além de todo o corpo docente, discente, administrativo a comunidade da região também é convidada para o evento.

 

Justificativa

 

A vinculação do ensino oferecido no ambiente escolar com o mundo de trabalho e com a pratica social do educando torna-se necessária, de maneira de refletir a essência atribuída a todos os programas de formação
profissional da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assim despertando vocações, revelando capacidade e contribuir para a autonomia intelectual dos estudantes.

 

Objetivos

 

- Mobilizar a comunidade local em torno dos temas e atividades desenvolvidas pelos alunos;

- Contribuir para a autonomia intelectual dos estudantes;

- Incentivar a atividade cientifica e a educação cientifica por meio do desenvolvimento de capacidades, baseadas no pensar, julgar e agir.

- Estabelecer interação e intercambio entre professores e estudantes e destes com a comunidade.

 

Metodologia da apresentação do evento.

 

- Todos os grupos deverão expor seus trabalhos, em espaços pré definidos pela comissão organizadora no BEC (Bloco Esportivo Cultural);

- Os alunos serão responsáveis pela montagem, ornamentação e desmontagem dos seus estandes, de conformidade com suas possibilidades e limites de criação;

- Os alunos serão responsáveis por providenciarem todo o material necessário para a exposição do trabalho, inclusive todos os equipamentos a serem utilizados.

 

 Avaliação

      

Seguindo as bases tecnológicas e etapas desde o planejamento de conclusão de curso a avaliação considera os aspectos a seguir:

 

- Pertinência e atualidade do tema;

- Viabilidade técnica e econômica da proposta;

- Cumprimento do cronograma proposto;

- Formatação do trabalho.

 

Os alunos deverão conhecer o assunto sobre o qual versa o seu trabalho para apresentarem o assunto ao publico interessado com segurança e coerência.

Todos os temas terá dois professores e mais o responsável para avaliarem o trabalho através de uma ficha de avaliação do TCC, onde é arquivada no prontuário do aluno.

 Junto a esta ficha os professores responsáveis para avaliar o grupo preenchem uma ficha de avaliação que é entregue ao professor orientador, seguindo os critérios de I, R, B e MB, 

 

- Assunto/Tema;

- Problema;

- Estrutura do Trabalho;

- Introdução;

- Desenvolvimento;

- Conclusão;

- Pesquisa Bibliográfica;

- Metodologia;



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 10/211

- Apresentação Escrita;

- Apresentação Oral;

- Criatividade ou Inovação;

- Habilidades Técnicas e Pessoais;

- Relevancia Socioambiental ou Sustentabilidade;

- Estande e Banner;

- Viabilidade.

 

Esta ficha é entregue ao professor orientador, onde definira a menção final ao grupo sobre a apresentação do evento e dará a menção individual analisando a participação individual, assiduidade, comprometimento e
interesse. 

    

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

De acordo com os artigos do capítulo VII do Regimento Comum das ETECs do CEETEPS, a avaliação em qualquer componente curricular:

I – será sistemática, contínua acumulativa, por meio de instrumentos diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador e

II – deverá incidir sobre o desenvolvimento do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas.  Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de
aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.

 As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições:
 Conceito Definição Operacional
MB Muito Bom O aluno obteve desempenho no excelente

desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

B Bom O aluno obteve desempenho no bom
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.

 Da promoção: Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento em todos os componentes curriculares e frequência mínima de 75% de horas de efetivo trabalho escolar, considerando
o conjunto dos componentes curriculares.

Da progressão parcial: O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério em até componentes curriculares, exceto na série/ módulo subsequente
em regime de progresso parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter, nesta série/módulo, a programa especial de estudos.

A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo regulares.

O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em regimes de progressão parcial, ainda de séries ou módulos diferentes.

Da reclassificação: A reclassificação do aluno poderá ocorrer por solicitação do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Unidade Escolar, até cinco dias úteis,
contados a partir da publicação do resultado do conselho de Classe.

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

Será considerado retido na série ou módulo, após decisão de conselho de classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido menção I(Insatisfatório):

Em mais de três componentes curriculares; ou

Em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou

Nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de série(s) ou módulo(s) anterior (es) cursados em regime de progressão parcial.

Do aproveitamento de estudos: Poderá haver aproveitamento de estudos de componente curricular ou módulos cursados em uma habitação específica para obtenção da habilitação diversa.

O aluno retido em qualquer módulo poderá optar por cursar, no semestre seguinte apenas os componentes curriculares em que foi retido, ficando dispensado daqueles em que obteve aprovação.

Do controle de frequência:Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independentemente do aproveitamento.
Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco) do total de horas de efetivo trabalho escolar considerando o conjunto dos componentes curriculares.

 

7.  FILOSOFIA E SOCIOLOGIA NA ETEC TAKASHI MORITA

No Ensino Técnico Integrado ao Médio, o estudo da filosofia e sociologia são contemplados em sua matriz curricular, com aulas em todas séries, como pode ser apreciado no tópico "modalidades de ensino" deste PPG

 

8. LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA NA ETEC TAKASHI MORITA

Além do inglês, na ETEC TAKASHI MORITA, os alunos tem também aulas de espanhol, sendo que as aulas de  inglês  são ministradas em todas as séries e as aulas de língua espanhola pode ser estudada no Centro de
Estudo de Línguas (CEL) e os resultados de aproveitamento serão validadas pela nossa unidade. O endereço do CEL no bairro de Santo Amaro é Rua Bragança Paulista 575.
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 9.INTERDISCIPLINARIDADE NA ETEC TAKASHI MORITA

Entendendo a interdisciplinaridade como um recurso alternativo no processo ensino-aprendizagem,  na ETEC Takashi Morita a interdisciplinaridade é trabalhada em forma de projetos diversos. A essência do nosso trabalho
interdisciplinar é a integração de todos os componentes curriculares, com a integração de alunos, professores e  comunidade externa para que os projetos interdisciplinares se concretizem. Seguindo essa linha de
pensamento, durante o ano letivo promovemos projetos tais como:

 

-TORNEIO ESPORTIVO E CULTURAL DA ETEC TAKASHI MORITA;

 

 

 

 

 

 

 -Feira Cultural e Tecnológica;
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 -Feira Modal;
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Simpósio das profissões
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-Festa Junina Temática: Anos 70 e 80

 
Convite

 
Fotos 

 
 
 

   
 

 
 

Sarau Literário 
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-Projetos Sociais;

 
 

Coelhinho solidário 
 

  

 

 
 

 Um dia de criança
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Estudo do Meio
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Estudo da Física Aplicada.
Cientec.

 

 

 

 
 

Feira de Robótica.
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  Projeto Diferenças.
 

 

 
Palestra Refugiados. 

 

 

 
SIPAT 2016. 
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Visita Técnica Porto de Santos. 

 

 

 
 

Projeto de Dança de Salão
 

 

 

 
 

   
 

-Trabalho de Conclusão de Curso, que envolve saberes de vários componentes curriculares técnicos, envolve também aspectos socioambientais, bem como LTT e Inglês
em seu 'abstract".
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-Projeto Interdisciplinar de Sustentabilidade e Preservação Ambiental

 Todos os anos letivos executamos pelo menos um projeto interdisciplinar de sustentabilidade e preservação ambiental, que tem muitas vezes cunho social e beneficente, pautados na nossa Missão.

    

Participação de nossos alunos em feiras técnicas fora da escola
 

FETEPS
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Feira Realizada no Instituto Federal

 
Os projetos de nossos alunos são excelentes, foram até convidados a participar da Feira do Instituto Federal para apresentar seu projeto ao lado de alunos de nível superior, Tecnólogos e Engenheiros. E estiveram em posição de destaque. 

 

     
 

 
 

 
 10. Recuperação Contínua

 
 

A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado à disposição da Escola e dos professores para garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno
durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer de forma contínua ao longo do ano para os cursos do ETIM e intensiva ao final do ano letivo e ao longo do semestre aos cursos técnicos
modulares e intensiva ao final do semestre letivo, em cada turma do ETIM e dos modulares.

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.

A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo
estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação das menções.

Estratégias sugeridas pela escola ao professor para a recuperação contínua:

- Aulas de revisão.

- Atividades e pesquisas.

- Exercícios e trabalhos extras;

- Revisão – exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente.

- Incentivo, reconhecimento e motivação à participação;

- Envolvimento dos familiares para alunos menores.

- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, etc.

As atividades de recuperação contínua serão realizadas no decorrer de todo o ano letivo, com base nos resultados obtidos pelos alunos nos diferentes instrumentos de avaliação e
discutidos nas reuniões de curso, reuniões da equipe de coordenação, nos conselhos intermediários ou nas reuniões pedagógicas.

É fundamental que o planejamento das atividades de recuperação contínua leve em consideração:
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- o Plano de Trabalho Docente que expresse as expectativas de aprendizagem pautadas nas metas propostas no Projeto Pedagógico, levando em consideração as habilidades e
competencias;

- a definição das intervenções pedagógicas do Professor necessárias à superação das dificuldades detectadas;

- o re-planejamento das atividades com vistas à organização do tempo e espaço na sala de aula;

- a participação do aluno no processo de avaliação dos resultados de aprendizagem, garantindo-se momentos de sua análise e auto-avaliação dos alunos a partir das expectativas de
aprendizagem;

- os registros como instrumentos que revelem as ações desenvolvidas, o processo de desenvolvimento dos alunos, os avanços, as dificuldades e as propostas de encaminhamento;

- a divulgação dos resultados aos pais ou responsáveis, na busca de sua participação e colaboração nas atividades de reforço e na realização de tarefas complementares.

11. Acompanhamentos e Ações da Evasão Escolar
 

Os procedimentos para o acompanhamento da frequência precisam estar contemplados no projeto político pedagógico da escola e na pauta de discussão com o corpo docente nas reuniões de planejamento e
pedagógicas. A primeira medida eficiente para que esse controle seja feito diariamente é a tradicional chamada, que os professores devem ser incentivados pelos gestores a fazer em todas as aulas. Chamar os alunos
pelo nome também é uma das formas de construir vínculos e dar identidade ao grupo. Para que isso aconteça a Etec Takashi Morita, desde o primeiro dia, já deixa o Sistema Acadêmico de Acompanhamento da Vida
Escolar, operacional para os alunos, professores e coordenação, desse modo a escola já consegue acompanhar o aluno desde o primeiro dia de aula e ao longo de todo o semestre letivo, observando a perda do aluno
na escola, que está presente desde o começo do semestre, e traçar estratégias para lidar com ela.

Também no primeiro bimestre, a escola realiza o conselho intermediário e consegue analisar o desempenho do aluno e a sua frequência. Depois que essa tarefa termina, é preciso continuar buscando medidas para
acompanhar a presença dos estudantes, trabalhando sempre para manter os alunos na escola.

Nesse percurso, a escola pode se deparar com problemas de origem pedagógica. Existem casos de alunos que deixam de ir à escola porque apresentam um desempenho ruim e há também aquelas que, no extremo
oposto, evadem ou abandonam os estudos por não se sentirem desafiadas e estimuladas. Tais situações requerem a parceria com o coordenador pedagógico e orientador educacional, por vezes, a implantação de
projetos de formação que auxiliem o professor a ensinar para todos. 

Para a solução do problema de evasão, a Etec Takashi Morita primeiramente procura detectar os casos de evasão e reintegrar o aluno à comunidade escolar.

Na fase inicial, a escola entra num longo processo de reflexão / ruptura no fazer pedagógico da escola, focalizando a análise das causas do problema. Depois a escola faz um estudo e um levantamento procurando
identificar as variáveis desencadeadoras do fracasso escolar.

Um dos levantamentos e trabalho que está sendo feito nos modulares, foi verificar se as aulas estão despertando o interesse dos alunos no processo de ensino/aprendizagem e se seus educadores oferecem respostas
às ansiedades e dúvidas dos seus educandos, dentro do escopo do curso; outro ponto que está sendo trabalhado é trazer o aluno para dentro do convívio escolar, aproximando o aluno da coordenação e da direção
para que possamos conscientizar sobre a importância do curso em sua vida profissional; estamos motivando todos os educadores em torno do objetivo "combater a evasão escolar" e passou-se a contatar os alunos
que estivessem com mais de dez faltas , consecutivas ou não.

Para o acompanhamento foram incumbidos os coordenadores de curso e o orientador educacional, onde o coordenador acompanha o aluno em sala, coletando informações com os amigos, já o orientador
educacional faz o acompanhamento pelo Sistema Acadêmico de Acompanhamento da Vida Escolar. Após a identificação dos alunos evadidos o orientador educacional entra em contato com o aluno chamando para
uma conversa e assim descobrir os motivos de sua ausência, para tentar resgatar esse aluno, propondo soluções aos seus problemas que estão dentro do horizonte de evento da escola.

Outro ponto trabalhado foi perguntar aos alunos o que a escola poderia fazer para melhor o interesse deles com a escola e o curso. Por intermédio dessa consulta foi possível identificar alguns problemas e propomos
os seguintes projetos para o combate à evasão:

·      Feira de robótica: Os alunos de Automação e Eletrônica reivindicaram algum projeto prática antes do TCC para trabalhar melhor o quesito montar um projeto e para servir de estimulo de uma atividade
prática e que demonstre suas capacidades.
·     AÇÃO IRPF 2016 e Empresa Junior: Os alunos de Contabilidade exigiram mais atividades práticas, pois o curso de contabilidade é muito teórico.
·     5º Semana de Contabilidade e Logística: Os alunos reivindicaram a necessidade da escola trazer profissionais da área e empresas para apresentar para eles como funciona o mercado na área escolhida
por eles, e qual o perfil do profissional que essas empresas desejam ter.
·  Prevenção e Combate a Sinistros: Os alunos de Segurança do Trabalho reivindicam melhorias em seus laboratórios, pois eles são mal equipados, impossibilitando o professor em fazer aulas práticas.
·    Cinetec: Esse projeto foi elaborado e está sendo desenvolvido pelos alunos, pois eles alegam que a escola tinha poucas atividades lúdicas e recreativas que tornavam a escola um local muito chato de
frequentar, deixando o aluno desestimulado.
·   Aula da Dança: projeto desenvolvido por um professor para atender a reivindicação dos alunos da falta de atividades lúdicas e recreativas.
·    Aula de Reforço de Matemática: Os alunos argumentaram da dificuldade que eles tinham com a matemática que dificulta a eles o entendimento dos componentes curriculares do técnico então os alunos
do ETIM de maior conhecimento e de 3º ano se propuseram a oferecer aulas de reforço de matemática aos alunos interessados.

 

Foram elaborados outros projetos com o intuito de reduzir a evasão, mais os principais são esses que foram citados.

Para a execução do combate à evasão escolar foram implantadas estratégias específicas, tais como: palestra na Reunião Pedagógica, reunindo equipe da direção, professores e funcionários administrativos. Na aula
inaugural foi tratado do assunto com os alunos, pais e/ou responsáveis, no intuito de conscientizar quanto a necessidade do combate à evasão escolar; contato com o aluno que se encontra em processo de evasão
escolar, convocando-o em reuniões para tratar do caso específico do aluno.

Por entender que apenas resgatar os alunos em via de evasão escolar ou evadidos não é a solução.

A Etec propôs alternativas que garantem o apoio ao nosso aluno com atividades artístico, esportivo, e lúdica, fomentadoras da autoestima. Desta forma, pode-se afirmar que o Combate à Evasão Escolar na Etec
Takashi Morita prevê um acompanhamento que ultrapassa a simples ação de "resgatar" os discentes para dentro da escola.

Além das ações recreativas a Etec constatou que alguns alunos evadem por dificuldade no aprendizado, assim sendo a escola propôs aulas de reforço para sanar parte do problema, outra solução é fazer acontecer a
recuperação e a avaliação contínua, onde o aluno é avaliado diariamente através da observação que permite acompanhar o desenvolvimento em diferentes situações de aprendizagem, evidenciando mudança de
comportamento, atitudes, hábitos, valores, conhecimento, participação, organização, habilidades, competências e conteúdo.

Existe também a intervenção da orientadora educacional, coordenador pedagógico e de curso nos semestres inicias: Tem por objetivos ajudar a solucionar problemas do aluno com dificuldades de aprendizagem,
socialização e disciplina, favorecendo a permanência do educando na escola; realizar um trabalho preventivo e alternativo na Etec com o objetivo de prevenir a reprovação e a evasão escolar; sensibilizar os
professores do ensino técnico para atuarem na educação integradora, numa perspectiva de escola inclusiva, proporcionando aos alunos uma escola moderna, democrática e verdadeiramente cidadã. O trabalho
proposto é desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico como serviço de apoio ao Coordenador de Curso, orientando o professor e a Orientadora Educacional atuando diretamente com o aluno, quando necessário.

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=29767&referer=projetos.php
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Este atendimento refere-se a um trabalho específico, realizado em parceria entre o coordenador de curso, professor, orientador educacional e o coordenador pedagógico. Esta parceria é aspecto relevante para a
efetivação deste trabalho, pois é através dessa ação conjunta entre estes profissionais que se proporciona uma melhor compreensão das características dos alunos, procurando evitar futuras evasões. 

O objetivo geral da Escola no combatendo a evasão escolar é "promover o acesso e a permanência dos alunos na Etec. Para alcançar esse objetivo, é necessário desenvolver os seguintes objetivos secundários:

 
Garantir a permanência no contexto escolar;
Conscientizar educadores, famílias e os alunos quanto a importância da educação profissional;
Prover a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades e de seus direitos;
Acompanhar a assiduidade dos alunos.

 

Para combater a evasão, a escola precisa ter o seguinte pensamento “estudar é um direito e um dever do aluno, portanto a frequência é obrigatória e temos de ter como meta a frequência do aluno de 100%, igual à frequência deles e dos professores no trabalho, pois se nos
dedicarmos para uma frequência de 75%, nós não iremos conseguir reduzir a evasão escolar”. 
 

12.Calendário Escolar para o ano letivo de 2017
 

  
 
 

  
 

13.Classes Descentralizadas da ETEC Takashi Morita
 

A ETEC Takashi Morita possui três Classes Descentralizadas, quais sejam:
 
 
- Classe Descentralizada CEU ALvarenga com curso de Logística e Administração com total de 3 turmas e 72 alunos.
 

 
 
- Classe Descentralizada E.E. Paulo Eiró com curso de Logística com total de 1 turmas e 29 alunos.
 

 
   
- Classe Descentralizada CEU Parelheiros com curso de Logística e Administração com total de 4turmas e 101 alunos.
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 Mais informações a respeito dessas Classes Descentralizadas podem ser encontradas na seção "Caracterização" deste Plano Plurianual de Gestão.
 
 
14.Cursos da ETEC Takashi Morita 
 
 
Curso Técnico de Automação Industrial
 
O Técnico em Automação Industrial é o profissional que instala, opera e projeta sistemas aplicados à automação e ao controle, provendo infra-estruturas para sua implantação. Analisa especificações de componentes
e equipamentos que compõem sistemas automatizados. Coordena equipes de trabalho e organiza o controle de qualidade de sistemas e de dispositivos automáticos.

Mercado de trabalho: indústrias em geral. 
 

Administração

O Técnico em Administração é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, finaceiros e
mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção, utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias de práticas empreendedoras..

Mercado de trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 
 

Contabilidade

O Técnico em Contabilidade é o profissional que realiza atividades inerentes à contabilidade em empresas, em órgãos governamentais ou em outras instituições públicas e privadas. Para tanto, constitui e
regulariza a empresa, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede à consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua
contabilidade gerencial. Administra o departamento pessoal e realiza controle patrimonial.

Mercado de trabalho: áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, empresas em geral de pequeno e médio portes. 
 

Eletrônica

O Técnico em Eletrônica é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos e de automação. Faz medições e testes com
equipamentos eletrônicos. Realiza 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 de produtos eletrônicos. 
 

Logística

O Técnico em Logística é o profissional que executa os 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 movimentação, de expedição e de distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação.

Mercado de trabalho: áreas da Indústria, Comércio e empresas de consultoria. 
 

Segurança do Trabalho

O Técnico em Segurança do Trabalho é o profissional que elabora e implementa políticas de saúde e de segurança do trabalho (SST). Realiza auditorias, acompanhamento e avaliação na área. Identifica
variáveis de controle de doenças, de qualidade e do meio ambiente. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Participa de perícias e fiscalizações e atua em processos de
negociação. Participa da adoção de tecnologias e de processos de trabalho. Gerencia documentação de SST. Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas para sua prevenção e controle.

Mercado de trabalho: indústrias em geral, especialmente em empresas de Construção Civil. 
 

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Automação Industrial
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O técnico em Automação Industrial é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais; analisa especificações de
componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas
automatizados respeitando normas técnicas de segurança.

Mercado de Trabalho

Indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia; laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; empresas de prestação de serviços; profissional autônomo.
 

Ensino Médio Integrado a Técnico em Eletrônica
 

O técnico em Eletrônica é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção 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 de produtos eletrônicos. 
 

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Logística
 

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. 
 
15. Estágio
 

O que é Estágio?

É um conjunto de atividades desenvolvidas nas empresas, a fim de possibilitar a formação de profissionais qualificados. O estágio é a primeira fonte de experiência para os futuros profissionais enfrentarem com
sucesso, os desafios do mercado de trabalho.

Quem pode ser Estagiário?

Estudantes com idade igual ou superior a 16 anos, regularmente matriculados e frequentando cursos do Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Médio (pós-médio), Educação Profissional de Nível Superior
(tecnologia), Educação Superior e Educação Especial.

Vantagens do estágio

Para o estudante, a familiarização com as atividades empresariais, em nível de ensino/ aprendizado prático, quebra o impacto e as dificuldades de adaptação no futuro emprego.
O sistema permite ao estudante definir-se em face da profissão escolhida, perceber eventuais deficiências e aprimorar-se.

Para as empresas, o estágio constitui-se num eficaz sistema de recrutamento e seleção de futuros profissionais, facilitando a descoberta de novos talentos que assegurem a formação de quadros qualificados de recursos
humanos. O estágio de estudantes não cria vínculo empregatício, respeitados os procedimentos legais.

Estágio não é emprego

Regulamentado pela Lei nº 11788/08, o estágio não se confunde com emprego. Cabe à empresa contratante pagar ao estagiário uma bolsa-auxílio, sem os encargos adicionais específicos da legislação trabalhista.
Sobre a bolsa-auxílio não incidem quaisquer taxas ou descontos, por parte das empresas e sindicatos de classe.
Investimento Seguro

Veja alguns conceitos sobre qualificação e desenvolvimento de recursos humanos nas empresas:

“O mundo inteiro está à procura de talentos e a vantagem competitiva está justamente nas empresas que sabem atrair, selecionar e desenvolver talentos para suas necessidades. ”

“Muitas empresas enxergam longe e possibilitam estágios que enriquecem a formação profissional e humana dos estudantes. ”

“A formação de um profissional nunca estará completa se ele não for, por algum momento, deslocado para o universo empresarial. ”

Com o estágio, o mercado estará recebendo recursos humanos preparados e esclarecidos. No final do processo, a própria empresa sai lucrando com profissionais melhor qualificados.

 

Profissional liberal

O profissional liberal de nível superior, devidamente registrado em seu respectivo conselho de fiscalização profissional, já pode contratar estagiários. (Nova Lei de Estágio – Lei n.º 11.788/08).

Conheça algumas vantagens:

- Valorização e inserção de jovens no mercado de trabalho;

- Investimento seguro;

- O estágio não cria vínculo empregatício, quando respeitados os preceitos legais.
O Estágio no CPS.
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O Estágio no CPS.

No Centro Paula Souza o estágio não é obrigatório, mas ajuda o aluno em seu aprendizado completando a formação do aluno com o que é aprendido na escola.

Empresas parceiras:

CIEE

NUBE

MUDES

Banco do Brasil 
 
Fluxograma do Estágio nas ETECs
 
 

 
 
Professor responsável pelo estágio 
 
Cursos da unidade sede e descentralizadas.
Prof. Agnaldo Marques Cruz. 
 
 
 
 
 
 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Decreto de Criação

A Escola Técnica Estadual de Santo Amaro, no município de São Paulo, foi criada pelo Decreto Nº 54.063 de 26 de fevereiro de 2009, como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula  Souza”

Em 21 de julho de 2011 foi promulgada a lei nº 14497, segundo a qual, a ETEC de Santo Amaro passou a se chamar ETEC Takashi Morita.

Autorização de Funcionamento

Portaria CEE/GP 33,  de 17/02/2009 - Escola Técnica Estadual de Santo Amaro, a ser instalada para funcionamento no prédio situado na Avenida  Mário Lopes Leão, 1050A – Santo Amaro - no município de São Paulo, que
se propõe ministrar os cursos de: de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Contabilidade, Técnico em Logística, Técnico em Automação Industrial,Técnico em Eletrônica, Técnico em Administração,
Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio.

Organização Curricular

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de
06/06/2012, Resolução nº 6, de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB nº 2, de 30/01/2012 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13/07/2010; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Parecer CNE/CEB nº 5, de 04/05/2011; Indicação
CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 128, de 03/10/2012, publicada no Diário Oficial de 04/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – pág.254.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012,
Resolução nº 6, de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB nº 2, de 30/01/2012 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13/07/2010; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Parecer CNE/CEB nº 5, de 04/05/2011; Indicação CEE 8/2000.
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 173, de 13/09/2013, publicada no Diário Oficial de 14/09/2013 – Poder Executivo – Seção I – pág.47.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Automação Industrial – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº 6,
de 20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 127, de 03/10/2012, publicada no Diário Oficial de 04/10/2012 – Poder Executivo – Seção I –
pág.254.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eletrônica – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº 6, de
20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 172, de 13/09/2013, publicada no Diário Oficial de 14/09/2013 – Poder Executivo – Seção I – pág.47.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº
6, de 20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 159, de 09/10/2012, publicada no Diário Oficial de 10/10/2012 – Poder Executivo – Seção I –
pág.47.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº 6, de
20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – Poder Executivo – Seção I – pág.40.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Logística – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº 6, de
20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – Poder Executivo – Seção I – pág.40.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012 e Resolução nº 6, de
20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – pág.38.

HISTÓRICO DA ESCOLA
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 1-Obras da construção da ETEC  Takashi Morita.

 2- Obras da construção da ETEC Takashi Morita.

A  ETEC Takashi Morita foi constituída inicialmente com a denominação ETEC de Santo Amaro, como classe descentralizada da ETEC Zona Sul, e em vinte e seis de fevereiro de 2009 foi assinado o decreto de criação da
unidade. Durante as obras de construção do prédio próprio, funcionou em salas emprestadas na ETEC da Zona Sul. Em  julho de 2009, recebemos o prédio e no dia 8 do mesmo mês iniciamos a mudança. No segundo
semestre de 2009 iniciamos todas as nossas atividades no prédio próprio, situado à Av. Mário Lopes Leão nº 1050-A, no bairro de Santo Amaro. A inauguração oficial, com a presença do Senhor Governador e demais
autoridades ocorreu  em 10/09/2009 quando já ocupávamos o prédio próprio.

3- Vista do prédio pronto.

4- Vista do prédio pronto.

5-Inauguração da ETEC de Santo Amaro.

              No ano de 2009 a ETEC de Santo Amaro mantinha os cursos técnicos de Contabilidade, Logística e  Segurança do Trabalho além do Ensino Médio, com um total de 5 classes abrigando
de curso técnico de Secretariado, curso técnico de Controle e Automação Industrial e curso técnico de Instrumentação e Equipamentos Industriais no segundo semestre de 2009, o ano de 2010 iniciou com um total de 27
classes e 941 alunos, incluindo as classes descentralizadas.

             O ano letivo de 2011 iniciou com a ocupação máxima da sede com 29 classes e 987 alunos, além de 12 classes descentralizadas com 393 alunos, totalizando assim 44 classes e 1380 alunos.

             Em 21 de julho de 2011 foi promulgada a lei nº 14497, segundo a qual, a ETEC de Santo Amaro passou a se chamar a ETEC Takashi Morita.
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 No ano de 2011 formamos a primeira turma do ensino médio. Quando da divulgação dos resultados do ENEM 2011, nossa Escola foi considerada a 8ª melhor escola pública do Município de São Paulo, e 21ª melhor escola pública do Estado
de São Paulo, dentre a 6.016 escolas estaduais existentes no estado.

  No ano de 2012 formamos a segunda turma do ensino médio. Quando da divulgação dos resultados do ENEM 2012, nossa Escola foi considerada a 46ª entre as 50 melhores escolas públicas existentes no 
públicas do Brasil. Figuramos também entre as 10 melhores ETECS da Capital ficando em 8ª posição da classificação do ENEM. 

 No ano de 2013 formamos a terceira turma do ensino médio. Os resultados do ENEM 2013 mostraram que nossa Escola foi considerada a 46ª melhor escola pública, dentre a 61.308 escolas públicas do Brasil. 
ETECS da Capital e entre as 20 melhores ETECS do estado de São Paulo e entre as 50 melhores escolas estaduais do Brasil ficando em 15º posição da classificação do ENEM.

 No ano de 2014 formamos a última turma do ensino médio e a primeira turma do ensino técnico integralizado ao ensino médio - ETIM em Automação Industrial. Os resultados do ENEM 2014 mostraram que nossa Escola
foi considerada a 46ª melhor escola pública, dentre as mais de 61 mil escolas públicas do Brasil. Estamos ainda na 3ª posição no ranking das melhores ETECS da Capital e na 8ª posição no ranking das melhores escolas
públicas do estado de São Paulo e entre as 60 melhores escolas estaduais do Brasil ficando em 11º posição da classificação do ENEM.  Isso com apenas seis anos de existência. 

No ano de 2015 formamos a primeira turma do ETIM em Eletrônica e Logística e a segunda turma do ETIM em Automação Industrial. Os resultados do ENEM 2015 mostraram que nossa Escola foi considerada a 46ª melhor
escola pública, dentre as mais de 61 mil escolas públicas do Brasil. Estamos ainda na 3ª posição no ranking das melhores Escolas Públicas da Capital e a 2ª posição no ranking das escolas do CPS da Capital e na 13ª
posição no ranking das melhores escolas públicas do estado e 5ª entre as ETECs do estado de São Paulo e entre as 60 melhores escolas estaduais do Brasil ficando em 13º posição da classificação do ENEM.
apenas sete anos de existência. A escola conseguiu também inserir 64 alunos em universidades públicas, inclusive no curso de medicina da USP, totalizando 68% dos nossos alunos formados. Muitos de nossos alunos passaram em mais de uma
universidade pública, podendo optar por qual estudar.       

Em 2015 dois dos nossos alunos foram aprovados e classificados no vestibular do ITA, conforme carta mostrada abaixo.

    

 

No ano de 2016 formamos a segunda turma do ETIM em Eletrônica e Logística e a terceira turma do ETIM em Automação Industrial. Os resultados do ENEM 2016 mostraram que nossa Escola foi considerada a 28ª melhor
escola pública, dentre as mais de 61 mil escolas públicas do Brasil. Estamos ainda na 6ª posição no ranking das melhores Escolas Públicas da Capital e a 5ª posição no ranking das escolas do CPS da Capital e na 22ª
posição no ranking das melhores escolas públicas do estado e 14ª entre as ETECs do estado de São Paulo e entre as 60 melhores escolas estaduais do Brasil ficando em 28º posição da classificação do ENEM.
apenas oito anos de existência. A escola conseguiu também inserir 72 alunos em universidades públicas, totalizando 79% dos nossos alunos formados. Muitos de nossos alunos passaram em mais de uma universidade pública, podendo optar por
qual estudar. 

 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

ENSINO TÉCNICO 
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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 edital publicado 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 de segurança. 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 de prestação de serviços e como profissional autônomo. 
I – Sem qualificação Técnica; Módulo I + II –  Sem qualificação técnica; Módulo I + II + III - Auxiliar Técnico em Automação Industrial - I+II+III+IV - 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 de contabilidade, 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.   

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção 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, telecomunicações e de produtos eletrônicos. Certificação: MÓDULO I= SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA; MÓDULO II SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA; MÓDULO III= Qualificação Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA; 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 Certificação Técnica; 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. Coleta e 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 fabricantes de equipamentos de segurança.
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 apoio administrativo: 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:
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 :
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Habilitações associadas:

Administração

Contabilidade

Logística

Automação Industrial

Eletrônica

Segurança do Trabalho

Modalidade: Integrado
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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 ETEC Takashi Morita, dar-se-á  por meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino
Fundamental ou equivalente. 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 administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos demais módulos
ocorrerá por classificação, com aproveitamento 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 INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais; analisa especificações de
componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas automatizados
respeitando normas técnicas de segurança. 

MERCADO DE TRABALHO

Indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia; laboratórios de controle de qualidade, de manutenção 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 de processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. 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 administrativa que justifiquem,
poderão ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do
módulo anterior, por reclassificação 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 de circuitos eletrônicos. Participa na execução de projetos e na elaboração de relatório técnico. Realiza testes e
calibração em aparelhos eletrônicos. 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção 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 de produtos 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 processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. 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 administrativa que justifiquem, poderão
ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do
módulo anterior, por reclassificação ou transferência. 

 

  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 de planejamento e operação de recebimento, de conferência, de armazenagem de materiais, de programação de
produção, de separação e distribuição de produtos, de levantamento de dados para custeio das operações e para elaboração 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 ENSINO MÉDIO 

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 

Empresas públicas, privadas e em instituições do terceiro setor; atuam em atividades de assessoria, consultoria, como autônomos, microempresários ou contratados; assessoram as atividades em operadores logísticos;
desenvolvem atividades empreendedoras. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 

 

 
Habilitações associadas:

Eletrônica (Etim)

Automação Industrial (Etim)

Logística (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

Administração 1º Módulo Noite
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Administração 2º Módulo Noite

Administração 3º Módulo Noite

Automação Industrial 1º Módulo Noite

Automação Industrial 2º Módulo Noite

Automação Industrial 3º Módulo Noite

Automação Industrial 4º Módulo Noite

Automação Industrial (Etim) 1ª Série Manhã

Automação Industrial (Etim) 2ª Série Manhã

Automação Industrial (Etim) 3ª Série Manhã

Contabilidade 1º Módulo Noite

Contabilidade 3º Módulo Noite

Eletrônica 1º Módulo Noite

Eletrônica 3º Módulo Noite

Eletrônica (Etim) 1ª Série Manhã

Eletrônica (Etim) 2ª Série Manhã

Eletrônica (Etim) 3ª Série Manhã

Logística 2º Módulo Noite

Logística 3º Módulo Noite

Logística (Etim) 1ª Série Manhã

Logística (Etim) 2ª Série Manhã

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: CEU PARELHEIROS - Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros - São Paulo

Coordenador: Antonio Carlos Augusto Marinho

Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos no Centro Educacional Unificado - CEU

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

Administração 1º Módulo Noite

Administração 3º Módulo Noite

Administração 2º Módulo Noite

Logística 3º Módulo Noite

Localização: EE PAULO EIRÓ - Av. Padre José Maria, 210 - Santo Amaro - São Paulo

Coordenador: Silvia Cirlene Pultrini

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.

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

Logística 2º Módulo Noite

Localização: CEU ALVARENGA - Estrada do Alvarenga, 3752 - Pedreira - São Paulo

Coordenador: João Balon

Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos nos Centros Educacionais Unificados - CEUS

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes

Administração 3º Módulo Noite

Administração 1º Módulo Noite

Administração 2º Módulo Noite

RECURSOS HUMANOS 2017

Gestão Organizacional 
 

A unidade e as classes descentralizadas formam um só conjunto que é constituída na parte administrativa pelo diretor da unidade, dois diretores de serviço, um assistente técnico administrativo, um assistente administrativo,
um técnico administrativo bibliotecário, um técnico administrativo almoxarife, quatro auxiliares administrativos,  oito coordenadores de área, um coordenador pedagógico e três coordenadores de projetos responsável por
classes descentralizadas de classes descentralizadas e uma orientadora educacional.

O corpo docente é constituído de 89 professores, que ministram aulas no ensino médio e nos cursos técnicos: segurança do trabalho, automação industrial, instrumentação e equipamentos industriais, secretariado, logística,
marketing e contabilidade, administração.

Organograma da ETEC Takashi Morita



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 34/211

 

Nome: Adriano Resende do Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:Ciências Contábeis (Bacharel)

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Contabilidade Intermediária /CONTABILIDADE/Noite/2ºN
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade/CONTABILIDADE/Noite/2ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 01/09/2011;
Etec Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Agnaldo Marques Cruz

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduado)

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Cálculos Financeiros/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Custos e Operações Contábeis/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA
Cálculos Estatísticos /ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA
Intodução a Logistica/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Cálculos Financeiros e Estatísticos/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Custos Logísticos/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Logística Internacional e Economia /LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Logística Reversa/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Logística internacional/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 22/07/2010
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Alessandra Sousa da Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Seviços Acadêmicos

Nome: Amanda Aparecida Correia Xavier

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária - Diretoria de Serviços Acadêmicos.

Nome: Andre Lopes Loula

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado em História - Especialização em Historia, Sociedade e cultura

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Ética e Cidadania Organizacional/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
História/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
História/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Sociologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
História/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Sociologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
História/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
História/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Sociologia/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
História/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
História/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
História/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Data da contratação: 21/02/2008;
Contrato Indeterminado;
Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Andreia Meneses de Jesus

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária - Diretoria de Serviços Administrativos.

Nome: Antonio Carlos Augusto Marinho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado em Pedagogia/Licenciado em Matemática/Bacharel em Ciências Econômicas/Pós-Graduação em Engenharia Econômica Financeira 

Componentes curriculares que leciona:

Disciplina/Curso/Período/Turma
Introdução a Logistisca /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Técnicas Organizacionais /ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºPA
Gestão de Pessoas II/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Gestão Empreendedora e Inovação /ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Gestão Financeira e Econômica/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA
Tópicos Especiais de Contabilidade /CONTABILIDADE/Noite/3ºN



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 35/211

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 10/11/2010;
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Antonio Carlos Rocha dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Artes (Licenciatura)

Componente curricular que leciona: Ensino Médio Artes.

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Araquém Bruno Lopes Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado em Eletrônica/Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicação/Pós-Graduação em Mecatrônica (Mecânica Fina)

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Automação I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Automação II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Microcontroladores /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Microcontroladores /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Automação II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Sistemas Microprocessados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Sistemas Microprocessados /ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Sistemas Microprocessados I/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 26/11/1992;
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Arinda Maria Rocha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Lingua Portuguesa (Licenciatura)

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Linguagem, Trabalho e Tecnologia/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Linguagem,Trabalho e Tecnologia/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Linguagem, Trabalho e Tecnologia/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Linguagem, Trabalho e Tecnologia/CONTABILIDADE/Noite/1ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 14/02/2011;
Etec Sede: Etec Irmã Agostina

Nome: Arlete Nunes da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduado)

Componentes curriculares que leciona:
Gestão Empresarial (para a Habilitação Administração)

Contrato Determinado
Data da contratação: 28/07/2015
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Bento Alves C. Cesar Filho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica (Graduado)

Componentes curriculares que leciona: 
Disciplina/Curso/Período/Turma
Comandos Elétricos I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Comendos Elétricos II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Automação III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Montagem de Circuitos Eletrônicos/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Comandos Elétricos em Automação /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Desenho Informatizado/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Automação III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Sistemas Microprocessados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Telecomunicações/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Dispositivos Semicondutores I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Transformadores e Motores Elétricos/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Acionamentos Elétricos /ELETRÔNICA/Noite/2ºELO

Data de Contratação: 25/03/2011;
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Camila Duarte Baldini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduado)

Componentes curriculares que leciona:
Saúde e Segurança no Trabalho
Cálculos Financeiros
Aplicativos Informatizados

Contrato Determinado
Data da contratação: 28/07/2015
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Christian Ferreira de Oliveira

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades:
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Nome: Crisogono Antônio Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologia em Elétrica - Modalidade Eletrônica/ Matemática (LP)

Componentes Curriculares que ministra:
Matemática (Base Nacional Comum) 

Professor Indeterminado
Sede: ETEC Guaracy Silveira

Nome: Daniel Marcolino

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Graduado em Comunicação Social/Licenciado em Pedagogia

Componentes Curriculares que ministra:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Ética e Cidadania Organizacional/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Gestão de Pessoas/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Marketing/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Ética e Cidadania Organizacional/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Ética e Cidadania Organizacional/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM

Professor Indeterminado
Sede: ETEC Irmã Agostina

Nome: Dario Cortez Pare

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologia em Automação Industrial

Componentes nos quais ministra aulas:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Desenho Técnico/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Automação Industrial /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Programação Aplicada II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Automação Industrial/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Desenho Técnico em Eletrônica/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 22/02/2012;
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: David Afonso Pereira da Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo I: Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de
bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome: Denilson Serra Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Física (LPl)

Componente curricular que leciona:
Física e Matemática

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 12/09/2014
Etec Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Dimas Pedroso Neto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:

Componentes Curriculares que ministra:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Matemática/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Sistemas Elétricos/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Eletrônica Digital III/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM

Professor Indeterminado
Sede: ETEC Abdias do Nascimento

Nome: Douglas Batista Ribeiro

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Analista Técnico Administrativo (Bibliotecário) - Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, procedendo a representação
descritiva (catalogação) e a análise temática (classificação) do material bibliográfico e documental, visando o armazenamento, a recuperação e a disseminação da informação.

Nome: Edison Kanashiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado Esquema II Eletrotécnica

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Desenhos Aplicados a Automação/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Eletricidade Básica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Instalações Elétricas/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Desenho Informatizado em Eletrônica/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Instalações Elétricas/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO

Data de Contratação: 12/08/2010
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Edson de Oliveira
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Ciências Contábeis (Graduado).

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Contabilidade Gerencial e Estratégica /CONTABILIDADE/Noite/3ºN

Data de Contratação: 08/09/2011;
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Edson José Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenheiro Eletricista/Licenciado em Matemática/Pós-Graduação em gestão Empresarial/ Pós-Graduação em Especialização em Administração de Empresas - Capacitação
Gerencial

Componentes que Leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Aplicativos Informatizados/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Aplicativos Informatizados/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Eletrônica Analógica I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Comandos Elétricos I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Automação III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Eletrônica Analógica I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Sistemas Elétricos Automatizados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Controle e Automação Industrial/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica (Teór.)/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Dispositivos Semicondutores I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Sistemas de Comunicação I/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Data de Contratação: 17/05/2012
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Eduardo Armani

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduado)

Componentes curriculares que leciona:
Gestão de Pessoas II
Gestão Empreendedora e Inovação
Gestão Financeira e Econômica
Técnicas Organizacionais

Contrato Determinado
Data da contratação: 28/07/2015
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Eduardo Bacarine

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: 

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Aplicativos Informatizados (B)/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Representação Digital em Segurança do Trabalho (B)/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM

Sede: ETEC Guaracy Silveira

Nome: Eduardo Luis Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica

Componentes que Leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Montagem de Circuitos Eletrônicos/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Metrologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Metrologia/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Data de Contratação: 08/06/2011;
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Egle Mendes Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciada em Letras/Pós-Graduação em Modalidade Especialização em Língua Portuguesa para Professores

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Aplicativos Informatizados (B)/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Representação Digital em Segurança do Trabalho (B)/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM

Data de Contratação: 03/08/2010;
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Eliana Xavier de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Orientadora Educacional

Nome: Eliana Xavier de Oliveira

Cargo/Função: Outros

Atividades: Orientadora Educacional

Nome: Elisabeth Toledo da Silva
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologa em Petroquímica/Licenciada em Química/Técnico em Química/PÓS-Graduação em Especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e
Médio/Mestre em Ensino de Ciências 

Componente curricular que leciona: 
Disciplina/Curso/Período/Turma
Química/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Química/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Química/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Segurança Ambiental e do Trabalho /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Química/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Química/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Química/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Química/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Química/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Meio Ambiente e Segurança do Trabalho/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM

Data de Contratação: 13/04/2011
Contrato Indeterminado
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Elizabel Cristina Silva Osmundo de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Direito

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Legislação Tributária /LOGÍSTICA/Noite/3ºPL

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/05/2013
Etec Sede: Etec Irmã Agostina

Nome: Elvis Rodrigo Marques

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologia em Segurança do Trabalho

Componente curricular que leciona:
-Desenvolvimento do TCC em Segurança do Trabalho;
-Programas Aplicados em Saúde e Segurança do Trabalho;
-Segurança nos Processos Industriais;
-Suporte Emergencial à Vida.

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 01/09/2015;
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Euclides Oliveira dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia de Controle e Automação

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Matutenção, Metrologia e Eficiência Energética/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica (Prát.)/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM

Contrato: Prazo Indeterminado
Sede: ETEC Takashi Morita

Nome: Eudes Cristino de França

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Automação I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Técnicas Digitais/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Análise de Circuitos Eletrônicos/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO
Aplicativos Informatizados /ELETRÔNICA/Noite/2ºELO
Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato:
Sede: ETEC José Rocha Mendes

Nome: Filogonia Ribeiro Mendes

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo I

Nome: Flavio Ferreira Bento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologia em Logística e Transporte

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Comandos Elétricos I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Comendos Elétricos II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Automação III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Montagem de Circuitos Eletrônicos/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Comandos Elétricos em Automação /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Desenho Informatizado/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Automação III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Sistemas Microprocessados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Telecomunicações/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Dispositivos Semicondutores I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Transformadores e Motores Elétricos/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Acionamentos Elétricos /ELETRÔNICA/Noite/2ºELO

Contrato Indeterminado
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Data da contratação:25/08/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Franklin Pedro Gutierres Queiroz Dias

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Administrção

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Gestão de Transportes/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Logística internacional/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Introdução a Logística/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Planejamento Empresarial e Empreendedorismo/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Gláucia de Andrade Doria

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Graduada em Administração

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Introdução a Logistisca /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Movimentação, Expedição e Distribuição/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Gestão de Transportes/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Logística Reversa /LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Gestão Empreendedora e Inovação /ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 08/09/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Herman Schnabel Fragoso

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Pós Graduação em Educação Física Escolar;Licenciado em Educação Física.

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Educação Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Educação Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Educação Física/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Educação Física/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Educação Física/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Igor Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Pós Graduação em Automação Industrial, Licenciado em Pedagogia, Engenheiro Eletricista com ênfase em Eletrônica.

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Eletrônica Analógica I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Eletrônica Analógica II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Eletrônica Analógica III/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Eletricidade Básica/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Eletricidade Básica /ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Análise de Circuitos Eletrônicos/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Eletrônica Analógica III/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Eletrônica Industrial/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Dispositivos Semicondutores II/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO
Dispositivos Semicondutores III/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 02/07/1991
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Italo de Menezes Lessa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnólogo em Análise e Des. de Sistemas/Técnico em Informática

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Aplicativos Informatizados /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Tecnologia da Informação /LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Aplicativos Informatizados /ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºPA
Aplicativos Informatizados/CONTABILIDADE/Noite/1ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/05/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Ivania Schumacker

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciatura em Física/Licenciatura em Matemática/Licenciatura em Pedagogia/ Engenheira Mecânica

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Técnicas de Manutenção e Qualidade de Produção/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Robótica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Eletromagnetismo/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Robótica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Técnicas de Manutenção e Qualidade da Produção/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Eletricidade Básica/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 15/07/2010
Etec Sede: Etec Takashi Morita
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Nome: Janaina Ghizzi Godoy

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Arquitetura e Urbanismo

Componentes Curriculares que ministra:
Análise de Riscos

Professor Determinado
Sede: ETEC Guaracy Silveira

Nome: Jaquelini Ribeiro Dias

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Ciências Biologicas

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Biologia/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/08/2011
Etec Sede: Etec Irmã Agostina

Nome: Joao Balon

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenador de Projetos da Classe Descentralizada CEU Alvarenga

Nome: Joao Dias Siqueira Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Habilitação em Matemática/Técnico em Processamento de Dados/Bacharel em Administração/Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Educacional na Área de Educação 

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Gestão da Cadeia de Abastecimento/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Marketing/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Administração em Marketing/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Marketing Institucional/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA
Logística Empresarial e Negiciação Internacional/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA
Desenvolvimento do Trabalho de conclusão de Curso (TCC) em Administração /ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/02/2012
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: João Balon

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Ciências Contábeis/ Licenciatura em Matemática/Técnico em Contabilidade 

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Cálculos Financeiros e Estatisticos /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Gestão de Recursos e Materiais /LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Gestão da Produção e Materiais /ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA
Logística Empresarial e Negiciação Internacional/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA
Gestão de Documentos Contábeis/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Contabilidade Gerencial e Estratégica /CONTABILIDADE/Noite/3ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/05/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: João Lopes da Silva Neto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Administração/ Habilitação em Matemática

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Planejamento Empresarial e Empreendedorismo /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Gestão de Qualidade Total/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Desenvolvimento do Trabalho de conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Cálculos Financeiros /ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºPA
Custos e Operações Contábeis /ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Desenvolvimento do Trabalho de conclusão de Curso (TCC) em Administração /ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/05/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: José Aparecido de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Administração

Componente Curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Planejamento Empresarial e Empreendedorismo /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Custos Logísticos /LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Gestão Empresarial /ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºPA
Gestão de Pessoas II/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Legislação Empresarial /ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºPA
Gestão Financeira e Econômica/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 12/04/2013
Etec Sede: Etec Takashi Morita
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Nome: José Aparecido de Souza

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenador de Curso na Classe Descentralizada CEU Parelheiros.

Nome: José Augusto Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnologia em Automação industrial/Engenharia Elétrica, enfase em eletrônica

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Eletrônica Digital I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Eletrônica Digital I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Metrologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Sistemas Automatizados /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Robótica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Sistemas Automatizados /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Montagem de Circuitos Eletrônicos II/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Análise de Circuitos Eletrônicos/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Sistemas Elétricos Automatizados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Matutenção, Metrologia e Eficiência Energética/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Telecomunicações/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica (Prát.)/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Sistemas de Automação I/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato Indeterminado
Sede: ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa

Nome: José Salo Gandelman

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica/Pós Graduação - Lato-Senso Em Engenharia de Segurança do Trabalho

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Instalações Elétricas/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Segurança Ambiental e do Trabalho/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Higiene e Segurança do Trabalho/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM
Prevenção e Combate a Sinistros /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/3ºM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 05/04/2012
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Kleber Cândido Alves Araújo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Enfermagem

Componente curricular que leciona:
Higiene e Segurança do Trabalho

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 17/04/2014
Etec Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Laureni Barbosa de Lima

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente de Apoio Administrativo

Nome: Luis Santoro Nunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Direito/Licenciado em Filosofia/Licenciado em letras/Pós-Graduação em Filosofia 

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Filosofia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Sociologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Filosofia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Filosofia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Ética e Cidadania Organizacional/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Filosofia/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Sociologia/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Filosofia/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Filosofia/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Sociologia/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Filosofia/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Sociologia/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Filosofia/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Sociologia/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Direito Comercial Empresarial/CONTABILIDADE/Noite/1ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 13/04/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Luiz Antonio da Cruz Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciatura em Letras

Componentes que ministra:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Linguagem, Trabalho e Tecnologia /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Inglês Instrumental /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Linguagem, Trabalho e Tecnologia /ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºPA
Inglês Instrumental/ADMINISTRAÇÃO/Noite/3ºPA

Contrato: Determinado
Início: 15/05/2013
ETEC Professor Basilides de Godoy
Contrato: Indeterminado
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Início:21/03/2014
Sede: ETEC Takashi Morita

Nome: Luiz Carlos de Freitas

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Ciências Contábeis/Pós-Graduação em Tecnologia de Informação Aplicada à Internet

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Aplicativos Informatizados/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Aplicativos Informatizados/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Contabilidade de Custos /CONTABILIDADE/Noite/2ºN

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 03/05/2011
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Marcello Paula Carvalho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Ciências Contábeis

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Tecnologia da Informação /LOGÍSTICA/Noite/3ºPL

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 04/11/2010
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Marcelo Coelho de Souza

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor
Atribuições:
I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação e por este Regimento;

II - coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;

III - organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;

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

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

VI - garantir:

a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;

VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior;

VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;

IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;

X - zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de outros bens colocados à disposição da escola;

XI - assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniados, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os excedentes à disposição de órgãos superiores;

XII - promover ações para a integração escola-família-comunidade-empresa;

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

XIV - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional; 

XV - prestar informações à comunidade escolar.

Nome: Marcelo Coelho de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Habilitação em Eletrônica/Licenciado em pedagogia/Tecnólogo em Automação Industrial/Pós-Graduação em mestrado em Energia/Cursando mestrado em Automação
Industrial

Componente Curricular:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de conclusão de Curso (TCC) em Automação Industrial/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Programação Aplicada/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Eletrônica Digital II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Programação Aplicada I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Automação Industrial /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/3ºK
Programação Aplicada II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Sistemas Elétricos Automatizados/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Controle e Automação Industrial/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica (Teór.)/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Eletrônica (Prát.)/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 26/10/2006
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Marcelo de Rico Eleodoro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado em Ciências/Licenciado em Matemática

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Matemática/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Matemática/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Matemática/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Matemática/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Matemática/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
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Matemática/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 13/04/2011
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Marcos Lima de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica - Modalidade Eletrônica

Componente curricular que leciona:
Transformadores e Motores Elétricos

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 28/03/2007
Etec Sede: Etec Zona Sul.

Nome: Maria Alice Oliva de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Geografia/Licenciada em Geografia/Mestre em Ciências

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Geografia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Geografia/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Geografia/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Geografia/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 29/10/2009
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Maria Helena Ribeiro Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduado)

Componentes curriculares que leciona:
Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Administração)
Contabilidade Gerencial e Estratégica
Custos e Operações Contábeis
Gestão de Pessoas III
Legislação Empresarial

Contrato Determinado
Data da contratação: 28/07/2015
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Marlice Gomes Amarante

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração (Graduada) 

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Cálculos Financeiros e Estatisticos /LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Movimentação, Expedição e Distribuição/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Custos Financeiros e Estatísticos/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede: ETEC Zona Sul

Nome: Marlice Gomes Amarante

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenadora de Curso na Classe Descentralizada Paulo Eiró.

Nome: Mauricio da Silva Pereira Cruz

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo I (Almoxarife) - Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário de materiais permanentes e de consumo,
observando normas específicas, para manter o estoque em condições de atender a unidade de prestação de serviço.

Nome: Maurício Antonio Carvalho Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:

Componentes que ministra:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Ética e Cidadania Organizacional/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Etica e Cidadania Organizacional/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Etica e Cidadania Organizacional/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Direito Comercial Empresarial/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Legislação Social e Trabalhista/CONTABILIDADE/Noite/1ºN

Contrato: Indeterminado
Sede:

Nome: Michel André Lima Vinagreiro

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades:

Nome: Natalia de Menezes Lessa Batista

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciada em Letras.

Componentes curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
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Língua Estrangeira Moderna – Inglês/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Língua Portuguesa e Literatura/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Língua Portuguesa e Literatura/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Língua Estrangeira Moderna – Inglês/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Linguagem, Trabalho e técnologia/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Inglês Instrumental/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 10/11/2010
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Nathalia Barros Mesquita Montagner

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica

Componente curricular que leciona:
Desenvolvimento do TCC em Automação Industrial
Dispositivos Semicondutores III
Eficiência Energética e Manutenção Eletrônica
Eletrônica Analógica I (para a Habilitação Automação Industrial)
Técnicas Digitais I

Contrato Determinado
Data da contratação: 20/04/2016;
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Otávio Fiume Fiorentino

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades:

Nome: Paulo Cesar Oliveira Gama

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:Tecnólogo em Logística 

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Gestão de Transportes /LOGÍSTICA/Noite/3ºAL
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Noite/3ºAL
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 10/09/2012
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Paulo Eduardo Baptista Palazzi

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo I

Nome: Priscila Ribeiro Brustelo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Língua Portuguesa e Literatura/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Língua Portuguesa e Literatura/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Língua Portuguesa e Literatura/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Língua Portuguesa e Literatura/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato:
Sede: ETEC

Nome: Raquel Bonatti

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo I

Nome: Raquel Schoeller Toledo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Letras (Licenciada)

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Ingês Instrumental/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Inglês Instrumental/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO
Linguagem, Trabalho e Tecnologia/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO
Ingles Instrumental/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Inglês Instrumental/CONTABILIDADE/Noite/2ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação:12/03/2013
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Regina Helena Dias Gatti

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciada em Pedagogia, Licenciada em Matemática.

Componente curricular que leciona:

Disciplina/Curso/Período/Turma
Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
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Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Física/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Física/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Física/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Matemática/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Física/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Física/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 03/08/2010
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Regina Helena Dias Gatti

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenador Pedagógico

Nome: Renan Airosa Machado de Azevedo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação:

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Técnicas Digitais I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Técnicas Digitais I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Técnicas Digitais II/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO

Contrato: Determinado
Sede: ETEC Takashi Morita

Nome: Rita de Cassia Cardoso Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Letras com Habilitação em Português e Inglês (LP)

Componentes curriculares que leciona:
Lingua Estrangeira Moderna - Inglês e Comunicação Profissional - ETIM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 18/03/2014 
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Rogério Barbosa da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração

Componente Curricular:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Planejamento Empresarial e Empreendedorismo/LOGÍSTICA/Noite/1ºPL
Gestão da Cadeia de Abastecimento/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Logística Reversa/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Planejamento, Programação e Controle da Produção/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Romildo de Campos Paradelo Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciatura em Matemática/Bacharel em Engenharia Elétrica/Mestre em Engenharia Elétrica

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Instalações Elétricas/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 12/08/2010
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Samuel de Almeida Ribeiro

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço Admistrativo - Responsável pela folha de pagamento compra de materiais, contratações de pessoas (RH), gerenciar patrimônio, atender e responder aos servidores.

Nome: Samuel de Almeida Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Matemática/Licenciado em Matemática e Pedagogia/Pós-Graduação em Educação Matemática

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Cálculos Financeiros/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Matemática/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Ética e Cidadania Organizacional/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Matemática/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Matemática/ELETRÔNICA/Manhã/2ºEIM
Ética e Cidadania Organizacional/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Matemática/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Custos Financeiros e Estatísticos/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Aplicativos Informatizados (A)/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Operações Financeiras/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Processos Estatísticos de Pesquisa/CONTABILIDADE/Noite/2ºN

OBS: Afastou-se das aulas para exercer a função de Diretor de Serviço Administrativo na sede.

Contrato: Indeterminado
Sede: ETEC Takashi Morita

Nome: Sandro Martins Vargas

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnólogo em Eletricidade; Pós graduação em Mecatrônica.
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Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Eletricidade Básica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Eletrônica Digital II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Eletricidade Básica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Eletrônica Analógica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Eletrônica Analógica II/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/2ºK
Técnicas Digitais/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Técnicas Digitais/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Técnicas Digitais/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Eletricidade Básica/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Eletricidade Básica/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Técnicas Digitais I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Técnicas Digitais I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Técnicas Digitais I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Análise de Circuitos Eletrônicos/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 22/02/2009
Etec Sede: Etec São Paulo

Nome: Sergio Tavares

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenharia Elétrica/Eletrônica

Componentes curriculares:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Dispositivos Semicondutores I/ELETRÔNICA/Noite/1ºELO
Sistemas Microprocessados I/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 18/01/1999
Etec Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Silva Cirlene Pultrini

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenadora de Projetos da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró

Nome: Silvia Cirlene Pultrini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Administração/Habilitação em Matemática/Pedagogia

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Gestão de Recursos e Materiais /LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Gestão de Qualidade Total/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Movimentação, Expedição e Distribuição/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Tecnologia da Informação em Logística/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Gestão de Recursos e Materiais /LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Gestão da Cadeia de Abastecimento e logística Reversa/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Gestão de Qualidade Total/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Empreendedorismo e Plano de Negócios/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Aplicativos Informatizados/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Ética e Cidadania Organizacional/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade/CONTABILIDADE/Noite/2ºN

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 30/11/2010;
Etec Sede: Etec Takashi Morita.

Nome: Suelen Oliveira Sales

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome: Tania Sayuri Oda Santana

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico Administrativo - Irá prestar assistência em assuntos relativos à área de sua atuação, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento, organização, avaliação, controle e orientação.

Nome: Tatiana dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Pós Graduação em Educação Física Escolar;Bacharel em Educação Física;Licenciada em Educação Física.

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Educação Física/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Educação Física/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Educação Física/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Thalita Almeida Martins Pessoa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Enfermagem com Especialização em Enfermagem do Trabalho/ Enfermagem

Componentes curriculares que leciona:
Desenvolvimento do TCC em Segurança do Trabalho
Gestão em Saúde
Prevenção às Doenças Profissionais e do Trabalho
Suporte Emergencial à Vida.

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 03/08/2015;
Etec Sede: Etec Takashi Morita
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Nome: Thiago Teixeira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração/Pós-Graduação em Gestão Estratégica em Logística

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Saúde e Segurança no Trabalho /LOGÍSTICA/Noite/3ºAL
Logística Internacional e Economia/LOGÍSTICA/Noite/3ºAL
Gestão Empresarial/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Processos Operacionais Contábeis/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Técnicas Organizacionais/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Administração em Marketing/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA
Gestão Empreendedora e Inovação/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 19/08/2011
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Thiago Teixeira

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenador de Área da Extensão CEU Alvarenga

Nome: Vanderlena Abreu Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Administração de Empresas

Componentes curriculares:
Gestão de Pessoas I
Marketing Institucional (para a Habilitação Administração)

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 19/03/2014
Etec Sede: Etec São Paulo

Nome: Vanessa Almeida Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Geografia/Licenciada em Geografia e Pedagogia

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Gestão de Pessoas I/ADMINISTRAÇÃO/Noite/1ºAA
Gestão de Pessoas II/ADMINISTRAÇÃO/Noite/2ºAA
Geografia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Geografia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Geografia/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Geografia/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Geografia/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM

Contrato Indeterminado
Data da contratação:
Etec Sede: Etec Takashi Morita

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 24/04/2012
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Vanessa Almeida Ribeiro

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenadora de Curso - Núcleo Comum

Nome: Vera Lucia Santos Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Tecnóloga em Segurança do Trabalho

Componentes Curriculares:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Saúde e Segurança no Trabalho/LOGÍSTICA/Noite/3ºPL
Legislação e Normas Regulamentadoras/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Etica e Cidadania Organizacional/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/1ºM
Técnicas de Estruturação de Campanhas /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM
Relações Humanas no Trabalho /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM
Planejamento do Trabalho de Conclusão de curso (TCC) em Segurança do Trabalho/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM
Normalização em Segurança do Trabalho/SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/3ºM
Prevenção às Doenças Profissionais e do Trabalho /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/3ºM

Contrato Indeterminado
Data da contratação: 16/03/2011
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Waldice Carolina da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Ciências Econômicas/Pós-Graduação em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos

Componentes curriculares que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Planejamento, Programação e Controle da Produção/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Movimentação, Expedição e Distribuição/LOGÍSTICA/Noite/2ºPL
Planejamento, Programação e Controle da Produção/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Gestão de Transportes/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Empreendedorismo e Plano de Negócios/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Planejamento Empresarial e Empreendedorismo/LOGÍSTICA/Tarde/1ºH
Etica e Cidadania Organizacional/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Economia e Mercado Financeiro/CONTABILIDADE/Noite/1ºN
Planejamento Tributário Empresarial/CONTABILIDADE/Noite/2ºN
Contabilidade Pública/CONTABILIDADE/Noite/3ºN
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade/CONTABILIDADE/Noite/3ºN
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Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 19/08/2011
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Waldice Carolina da Silva

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade

Nome: Walter José Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Engenheiro Elétrico 

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Eficiência em Sistemas de Energia/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Dispositivos Semicondutores III/ELETRÔNICA/Noite/3ºELO

***Não foram fornecidas as devidas informações, pela sede ETEC Zona Sul

Nome: Wilson Mitiharu Shibata

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Licenciado em Eletrônica/Pós-Graduação em Administração Escolar

Componentes que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Eletrônica Analógica I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Sistemas Automatizados /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Eletricidade Básica/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Eletrônica Digital I/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/1ºK
Sistemas Automatizados /AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Noite/4ºK
Montagem de Circuitos Eletrônicos I/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Eletrônica Digital III/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Técnicas Digitais II/ELETRÔNICA/Noite/2ºELO

OBS: Afastou-se das aulas para exercer a função de Diretor de Etec (Sede)

Contrato: Indeterminado
Sede: ETEC Takashi Morita

Nome: Zelia Maria Nogueira Britschka

Cargo/Função: Docente

Atividades: Formação: Bacharel em Ciências Biológicas/Licenciada em Ciências Biológicas/Mestre em Ciências Bioquímica/Doutora em Ciências

Componente curricular que leciona:
Disciplina/Curso/Período/Turma
Biologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/1ºAIM
Biologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/2ºAIM
Biologia/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/Manhã/3ºAIM
Biologia/ELETRÔNICA/Manhã/1ºEIM
Biologia/ELETRÔNICA/Manhã/3ºEIM
Biologia/LOGÍSTICA/Manhã/2ºLIM
Biologia/LOGÍSTICA/Manhã/3ºLIM
Gestão em Saúde /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/2ºM
Suporte Emergencial à Vida /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/3ºM
Prevenção às Doenças Profissionais e do Trabalho /SEGURANÇA DO TRABALHO/Noite/3ºM

Contrato Indeterminado
Data de Contratação: 10/10/2012
Sede: Etec Takashi Morita

Nome: Zelia Maria Nogueira Britschka

Cargo/Função: Outros

Atividades: Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

RECURSOS FÍSICOS

O prédio possui 11 salas de aula e não permite ampliação pois a dimensão do terreno não permite, porém comporta satisfatoriamente a atual quantidade de turmas e alunos.

Para otimizar a ocupação foi construída no andar térreo,  com divisória,  uma sala que serve para reuniões e para atendimento. 

 A área livre debaixo da escada foi transformada em um depósito de materiais e ferramentas de manutenção geral.

O antigo laboratório de farmácia foi dividido em dois com uma divisória criando um laboratório para automação e outro para o ensino médio.

O depósito do 1º andar foi transformado em uma sala para Informática e Conserto de Equipamentos.

Na área do pátio foi instalado uma prateleira para servir de suporte para os microondas usados pelos alunos. O pátio também serve como espaço para disposição de armários alocados para os alunos  por uma empresa. 
momento são 144 armários individuais.

A sala dos professores foi tranferida para o 1º andar ficando no lugar da coordenação do ensino médio e da sala da APM.

Com a mudança da sala de professores a coordenação e a diretoria também foram mudadas de lugar liberando um  espaço que foi transformado em refeitório para os funcionários. Também foram instalados mais dois filtros d'água totalizando três
(um na administração, um na sala dos professores e outro na guarita).

Também foi feito um refeitório para os alunos usando-se uma parte do pátio. Para a construção do refeitório foi instalada uma pia de cozinha para uso dos alunos.

A unidade passou por uma reforma em 2014 / 2015. Foi realizado pintura interna e externa do prédio. Nos corredores foi feita pintura de barrado com tinta lavável. Foi realizado a troca das torneiras dos banheiros por torneiras temporizadas.
Também foi realizada manutenção na parte elétrica e trocas de lâmpadas.

Uma divisória gesso foi instalada para dividir a biblioteca do auditório. Foram instalados 06 aparelhos de ar condicionado nos seguintes ambientes: biblioteca, auditório e laboratório 08.

Também foram ligados 04 aparelhos de ar condicionado que não possuiam infraestrutura elétrica nos laboratórios 02, 04, 22 e 23.

A quadra da unidade foi pintada e as tabelas de basquete que estavam danificadas foram trocadas por novas.  
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No auditório foi construido um palco e fixado um projetor no teto ligado a um computador para ser utilizado em apresentações.

Foram instaladas bancadas de granito no laboratório 21 para substituir as mesas de refeitório que eram utilizadas de forma provisória.

O vestiário masculino que estava ocioso foi transformado em um depósito para guardar equipamentos em processo de baixa patrimonial. Já o vestiário feminino foi transformado em um espaço para o pessoal de limpeza e de segurança.

Dois banheiros que ficam ao lado da quadra foram transformados em vestiários.  

Uma das deficiências da nossa unidade é a falta de cobertura da quadra para a prática de educação física nos dias chuvosos ou de muito sol. Assim devemos nos empenhar para suprir essa deficiência.

 

 

 

 

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: 1 Sala de Reunião e Atendimento

Área: 5m2

Descrição: Ambiente improvisado através de divisória, é utilizado na realização das reuniões da Direção com os Coordenadores,reunião com APM e Conselho de Escola.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Biblioteca

Área: 86,9m²

Descrição: Ambiente utilizado para estudos com 20 prateleiras de livros didáticos e 7 microcomputadores para uso dos alunos, 7 mesas redondas com 5 cadeiras cada, 1
ventilador, 1 cesto de lixo, 1 armário e 1 microcomputador de uso do bibliotecário.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Direção

Área: 20 m2

Descrição: Usada somente pela diretoria da U.E. Esta equipado com 2 microcomputadores, 2 mesas, 1 mesa redonda, 1 armário, 1 arquivo, 1 impressora, 6 cadeiras e 2
cestos de lixo.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Cantina

Área: 50m2

Descrição: A cantina funciona operada por uma empresa privada.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: 3 Laboratórios de Informática

Área: 56,57m²

Descrição: A sala de informática é utilizada para fins pedagógicos destinados à área. Cada laboratório esta equipado com 10 microcomputadores, 21 mesas, 21 cadeiras ,
1 armário, 1 quadro branco, 1 ventilador e um cesto de lixo.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Química, Física e Biologia

Área: 56,57m²

Descrição: Laboratório destinado as aulas de química, física e biologia do ensino médio.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Metrologia

Área: 56,74m²

Descrição: São laboratórios utilizados para ensaios no curso de Automação Industrial e no curso de Instrumentação e Equipamentos Industriais

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Automação

Área: 85,44m²

Descrição: Laboratório destinados aos cursos de automação e eletrônica para manipulação de CLP e microcontroladores.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Auditório

Área: 119,5m²

Descrição: Espaço destinado a apresentações e palestras com capacidade para 120 pessoas.

Localização: 1º e 2° Andar

Identificação do Ambiente: 11 Salas de Aulas

Área: 58,60 m²

Descrição: São salas com capacidade para 40 alunos equipadas com 1 lousa verde, 1 ventilador, 1 quadro de aviso, 1 cesto de lixo e 40 conjunto carteiras/cadeiras cada.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletrônica Analógica.

Área: 68,00m²

Descrição: O laboratório é destinado à realização de experiências dos cursos de Automação e Eletrônica. Esta equipado com 1 lousa, 1 TV, 1 ventilador, 2 armários, 1
pratilheira, 6 bancadas, 25 cadeiras, 7 computadores, 7 osciloscópio e 7 fonte 3A DC.

Localização: 2º Andar
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Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletrônica Digital

Área: 56,72 m²

Descrição: Este laboratório é utilizado pelos cursos de Automação e Eletrônica. Ele tem 6 bancadas, 1 armário, 1 TV, 7 computadores e 48 cadeiras. Esse laboratório é
utilizado para prática e montagem de circuitos digitais.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Coordenação

Área: 27m2

Descrição: É utilizado pelos coordenadores das áreas. Esta equipado com 3 microcomputadores, 1 impressora, 3 mesas, 3 cadeiras, 2 armários, 1 arquivo de aço, 1 mesa
redonda e 2 cestos de lixo.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários (feminino/masculino)

Área: 20m²

Descrição: Sanitários de uso geral.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários para deficientes físicos (feminino/masculino)

Área: 3,55m²

Descrição: Este sanitário será de utilizado por pessoas com necessidades especiais.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Comandos Elétricos e Instalação Elétrica

Área: 85,43m²

Descrição: Utilizados pelos cursos de Automação e Eletrônica para prática e montagem de circuitos comandos e instalação elétrica.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Hidraulica e Eletropneumática

Área: 58 m2

Descrição: Utilizados pelos cursos de Automação e Eletrônica.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório Analógico e Digital

Área: 58,59 m²

Descrição: O laboratório é destinado à realização de experiências dos cursos de Automação e Eletrônica. Possui 6 bancadas de mármore para montagem em confecção de
placas de circuito impressos. O ambiente possui 25 cadeiras, 1 armário, 1 lousa quadro branco e 1 ventilador.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática.

Área: 58,74 m²

Descrição: O laboratório de informática é utilizado pelos cursos de automação e eletrônica. Ele tem 13 computadores, duas bancadas que comportam 6 PCs cada, 1 TV
LCD, 1 ventilador e 1 ar-condicionado.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Quadra de Esportes

Área: 19m x 32m

Descrição: A quadra de esportes esta equipada com 2 traves, 2 cestas de basquete e 1 rede de volei.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Vídeo

Área: 56,57m²

Descrição: Sala de vídeo com capacidade para 40 alunos equipado com 1 ventilador, 1 lousa verde, 1 cesto de lixo e 40 conjuntos carteira/cadeira.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Pátio

Área: 210,50 m²

Descrição: O pátio possui 4 mesas de plástico com 4 cadeiras cada para cantina, 4 cestos para coleta seletiva, 6 cestos para lixo comum e 4 vasos de plantas.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria/Diretoria Acadêmica

Área: 62,50 m²

Descrição: A Secretaria e a Diretoria Acadêmica dividem o mesmo espaço. Este espaço esta equipado com 5 microcomputadores, 9 mesas, 1 mesa redonda, 6 armários,
12 cadeiras, 3 impressoras, 5 arquivos e 1 servidor.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviços Administrativos

Área: 62,50 m²

Descrição: A Diretoria de Serviços Administrativos esta equipada com 4 microcomputadores, 7 mesas, 1 mesa redonda, 10 cadeiras, 1 impressora, 1 ventilador, 1
bebedouro e 3 armários.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Sala para Informática e Conserto de Equipamentos

Área: 25 m²

Descrição: Utilizado pelo auxiliar docente para serviços de informática e conserto de equipamentos.

Localização: Térreo
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Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática e Desenvolvimento de TCC.

Área: 52,60m²

Descrição: O laboratório de Informática é destinado aos cursos de automação e eletrônica. Ele tem 13 computadores, 28 cadeiras, 6 bancadas e 1 lousa de quadro branco.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Vestiário masculino

Área: 31,50 m²

Descrição: O vestiário é utilizado nas aulas de educação física.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Vestiário feminino

Área: 31,50 m²

Descrição: O vestiário é utilizado nas aulas de educação física.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Almoxarifado

Área: 25,50 m²

Descrição: O almoxarifado possui 4 arquivos de aço, 3 armários, 1 mesa e 1 cadeira.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Depósito

Área: 25 m²

Descrição: Utilizado para o armazenamento de materiais da unidade.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários (feminino/masculino)

Área: 20 m²

Descrição: Sanitários de uso geral.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários para deficientes físicos (feminino/masculino)

Área: 3,55m²

Descrição: Sanitários de uso geral.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários (feminino/masculino)

Área: 20 m²

Descrição: Sanitários de uso geral.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: 2 Sanitários para deficientes físicos (feminino/masculino)

Área: 3,55m²

Descrição: Sanitários de uso geral.

Localização: 2º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Segurança do Trabalho

Área: 30m²

Descrição: O laboratório possui 2 manequins, 1 maca hospitalar, 1 armário, 20 mesas com cadeiras e 1 ventilador.

RECURSOS MATERIAIS

A escola está equipada com kits didáticos para estudos e ensaios para todos os cursos técnicos. Como  alguns  equipamentos já apresentam avarias, foram consertados com recursos da APM.

Em 2016 foram adquiridos através do Centro Paula Souza: 02 pranchas longas para resgate Marimar FP 3200, 04 suportes de TV, 04 televisores LED, 02 luxímetros e 01 caixa de som. 

As aquisiçoes recentes com recursos da APM foram: 01 Modem VIVO box, 01 fogão elétrico Cotherm FEB-1, 01 caixa de som Leadership 0433 300W e 01 caixa de som Multilaser 2.1 16W. 

 

 

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

45 Mesa para refeitório com cadeira acoplada Maqmóveis MAQML01 Refeitório administrativo e alunos

1 ANEMOMETRO Digital HOMIS 477 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 Aparelho de DVD Player LG 256 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

2 Aparelho de som Philco PH400N Secretaria e Diretoria de Serviços

10 Aparelho telefônico De mesa Nec 2000 Depósito (aguardando baixa patrimonial pois estão quebrados)

6 APM - Arquivo de aço ISMA Alocado na secretaria e na diretoria de serviços

1 APM - Caixa amplificadora Mondial Eletronic Multiuso Connect Pro II 60W Diretoria de Serviços

1 APM - Caixa de som Leadership 0433 300W Auditório

1 APM - caixa de som Multilaser 2.1 16W Sala 16

1 APM - câmera fotográfica Samsung ES95 16 megapixels Diretoria de Serviços

1 APM - Fogão 04 bocas Dako Supreme FGDK004PSUDD0BR Refeitório dos funcionários

1 APM - Fogão elétrico Cotherm FEB-1 Laboratório de Química
2 APM - Forno microondas Home Leader 17PX05 Pátio
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1 APM - Impressora colorida HP 8600 Secretaria

1 APM - Impressora colorida jato de tinta Epson L355 Ext. E. E. Paulo Eiró

1 APM - Impressora Multifuncional HP 8600 Diretoria

1 APM - Impressora Multifuncional Monocromática Samsung SCX-3405W Ext. CEU Parelheiros

2 APM - mesa para refeitório Alocado no pátio

1 APM - Microscópio Digital Konus Konuspix Laboratório de Física, Química e Biologia

1 APM - Microscópio Vivitar VIVMIC2 Laboratório de Física, Química e Biologia

1 APM - Modem VIVO box Extensão CEU Parelheiros

1 APM - Projetor multimídia Epson Secretaria

1 APM - Projetor Multimídia LED Acer C120 100 ansi lumens Ext. CEU Parelheiros

1 APM - projetor multimídia LG SVGA DLP Projector Ext. CEU Alvarenga

2 APM - Purificador de Água Refrigerado Polar Sala dos professores e corredor administração

1 APM - Relógio programador de sinais E Best Microcontroles Alocado na secretaria

1 APM - Roteador TP-Link TL-WR941ND Pátio

5 APM - Roteador TP-Link WR 340G Corredores do 1º e 2º

3 APM - roupeiro c/ 12 portas Alocado no corredor das salas de aula para uso dos alunos

1 APM - Roupeiro c/ 16 Alocado no corredor das salas de aula para uso dos alunos

1 APM - Suporte p/ Projetor Multimídia c/ caixa de som e DVD acoplado Alocado no diretoria de serviços p/ uso dos professores

1 APM - Switch TP-Link 16 portas Alocado na Extensão E. E. Paulo Eiró

1 APM - Temporizador COEL Alocado no depósito

1 APM - Temporizador Timer mecânico de tomada Corredor sala de aula ligado ao acess point do laboratório de
informática

6 Ar Condicionado LG TS-H1825MA1 Auditório, biblioteca e laboratório 08

24 Armario Aço C/ 2 Portas 4 Prateleiras WCM PA90 Alocados nas áreas administrativas, laboratórios e biblioteca

5 Armario Alto Móbile Methods MM-AM02 Alocados na secretaria, diretoria e diretoria de serviços

2 Armario Guarda-Roupa CONDOR GR-6-F Alocado no corredor das salas de aula para uso dos alunos

3 Armario VESTIÁRIO Artmóveis GRP 20 Alocado na sala dos professores

6 Armário de aço Maqmóveis MAQFA120/20 Secretaria e Diretoria de Serviços

7 Arquivo de aço Marte 04-C Secretaria e Diretoria de Serviços

10 Arquivo PARA PASTA SUSPENSA Artmóveis 04 C Alocados na secretaria, diretoria e diretoria de serviços

2 Avental de chumbo Odontologic Laboratório de Segurança do Trabalho

1 Balança ELETRÔNICA DIGITAL Marte LC 500 Depósito (aguardando manutenção para uso no curso de Logística)

1 Bancada para hidráulica/eletrohidráulica Festo D:S-BE Hidráulica Lab. de Hidráulica e Eletrohidráulica

1 Bancada para pneumática e eletropneumática Festo D:S-TP100/200 Pneumática Lab. de Pneumática e Eletropneumática

1 Banco de ensaio de hidráulica Festo D: S-BE Hidrául Alocado no laboratório de hidráulica e eletropneumática

7 Banco de ensaio Para eletroeletrônica DE LORENZO EA2500PI Alocado no laboratório de instrumentação analítica

6 Banco de Ensaio para Estudo de CLPs De Lorenzo CLP642 Laboratório de Comandos Lógicos Programáveis

2 Banco de ensaio Para pneumática Festo D:S TP100/200 Alocado no laboratório de hidráulica e eletropneumática

100 BANQUETA Redonda Lachi BL-981 Alocados nos laboratórios de Quimica/Biologia e Instrumentação
Analítica

3 Bebedouro ELETRICO Gabi Designer In 22 Alocado nos corredores e no pátio da escola

1 Bomba De amostragem de ar A.P.Buck Basic 5 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 Bomba De amostragem de gás RAE Systems LP 1200 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

2 Bomba De Vacuo Prismatec 131 Alocado no laboratório de hidráulica e eletropneumática

1 Cadeira de roda Ottobock Centro S1 Secretaria

20 Cadeira giratória Maq Moveis CD06 Diretória, Diretoria de Serviços, Secretaria e Coordenação

20 Cadeira Giratória Scarparo SC 106 Laboratório de Informática e Microcontroladores

25 CADEIRA P/ PROFESSOR Maqmóveis Alocados nas salas de aula

60 Cadeiras fixas Maqmóveis Maqcf01 Auditório

1 Caixa de som Gênesis 7510 Depósito Diretoria de Serviços Administrativos

1 Caixa de som ONEAL 160W Deposito Almoxarifado

1 CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES LUCADEMA Luca-15 Depósito (aguardando instalação no laboratório de
Química/Biologia)

1 Central Telefônica DE PABX Nec Topaz Alocado na sala de máquinas

1 Central Telefônica DIGITAL INTELBRÁS Impacta68 Alocado na sala de máquinas

1 Chuveiro de emergência Com lava olhos OXICAMP CLO 001 Depósito (aguardando instalação no laboratório de
Química/Biologia))

1 Compressor de Ar Com 2 estagios PRESSURE ATG 20/250 Alocado em uma cabine fora do prédio

4 Condicionador de ar Tipo Split Rheem RB1HW30AC2B Instalado nos laboratórios

5 Condutivimetro de Bancada Gehaka CG1800 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

680 Conjunto de carteira/cadeira escolar Parte nas salas de aula e laboratórios e parte guardada em espaço
na biblioteca

4 Conjunto mesa/cadeira de professoar Funap Salas de aula

35 CPU Gabinete Mini Torre POSITIVO POS-AT SERIES Alocados nas áreas administrativas, laboratórios e biblioteca

5 CRONOMETRO DIGITAL OregonScientifi SL928M Alocado na diretoria de serviços

2 Decibelímetro Center 320 Laboratório de Segurança do Trabalho

4 Demokit Hart Alocado no laboratório de Pro hart

1 Destilador DE AGUA QUIMIS q341-210 Depósito (aguardando transferência de patrimônio para outra U.E.)

1 Detector DE GAS BW TECNOLOGICS XT-XWHM-V-BR 4G Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 Dosímetro Digital Homis 213 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 Durômetro Analógico MITUTOYO HR320MS Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 Esquadro combinado MItutoyo Alocado no laboratório de instrumentação analítica

89 Estabilizador de tensão Alocados nos laboratórios, secretaria, diretoria e diretoria de
serviços administrativos

4 Estação de Calibração Alocados no Lab. de hidráulica e eletropneumática

4 Estação de Trabalho Alocados no Lab. de hidráulica e eletropneumática

8 Estante com 05 prateleiras WCM WCM9 Alocado na sala da APM e Coordenação

21 Ext - Mesa P/ COMPUTADOR NAÇÃO MÓVEIS Especial Extensão EE Paulo Eiró

4 Ext - Acess Point para rede sem fio ARUBA AP93 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Aparelho de DVD Philips DVP 1120 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Aparelho de DVD Philips DVP 1120 Extensão EE Paulo Eiró
1 Ext - Armario Aço c/ 2 Portas Maqmoveis Extensão CEU Alvarenga
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1 Ext - Armario Aço c/ 2 Portas Maqmoveis Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Armario alto c/02 portas L-328 Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Armario alto c/02 portas L-328 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Armario alto c/02 portas Móveis Belo L-328 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Armario C/ 2 Portas DE ABRIR PA 120-20 Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Arquivo ACO C/ 04 GAVETAS MAQ-MÓVEIS Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Arquivo Aço c/04 Gav.P/ Pasta Suspensa Maqmoveis Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Arquivo Aço c/04 Gav.P/ Pasta Suspensa Maqmoveis Extensão EE Paulo Eiró

10 Ext - Cadeira Fixa Scarparo SC 503 F Extensão EE Paulo Eiró

41 Ext - Cadeira GIRATORIA COPERFLEX Hemera Extensão EE Paulo Eiró

41 Ext - Cadeira GIRATORIA SCARPARO SC 506 Extensão EE Paulo Eiró

21 Ext - CPU 2,8 GHZ ITAUTEC INFOWAY ST4253 Extensão EE Paulo Eiró

3 Ext - CPU 3.0 GHZ Positivo Posat Series D Extensão CEU Alvarenga

3 Ext - CPU 3.0 GHZ Positivo Posat Series D Extensão EE Paulo Eiró

11 Ext - CPU Dual Core POS-AT SÉRIES D 1A150W35A Extensão EE Paulo Eiró

3 Ext - CPU Gabinete Mini Torre POSITIVO POS-AT SERIES K Extensão CEU Parelheiros

3 Ext - Estabilizador DE Tensão Force Line Evolution III Extensão CEU Parelheiros

3 Ext - Estabilizador DE Tensão Force Line Evolution III Extensão CEU Alvarenga

11 Ext - Estabilizador DE Tensão Force Line Evolution III Extensão EE Paulo Eiró

3 Ext - Estante Desmontável MAQ-MÓVEIS Extensão CEU Parelheiros

3 Ext - Estante Desmontável WCM 9 Extensão CEU Alvarenga

21 Ext - Filtro Ameg Bivolt Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Mesa pata REUNIÃO L0154 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Mesa DE REUNIAO REDONDA LACHI L0154 Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Mesa de Reunião Móveis Belo L-334 Extensão CEU Alvarenga

3 Ext - Mesa Escrivaninha L-332 Extensão CEU Parelheiros

3 Ext - Mesa Escrivaninha Nação A 6004 Extensão CEU Alvarenga

11 Ext - Mesa P/ COMPUTADOR Lachi L1052 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Mesa para impressora Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Mesa PARA IMPRESSORA L0153 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Mesa PARA IMPRESSORA LACHI L0153 Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Mesa REUNIÃO Móveis Belo L-334 Extensão EE Paulo Eiró

3 Ext - Monitor 19"POSITIVO W1942PE Extensão CEU Parelheiros

32 Ext - Monitor De vídeo Flatron W1942PE Extensão EE Paulo Eiró

3 Ext - Monitor Em LCD Positivo Posat Series Extensão CEU Alvarenga

3 Ext - Monitor Em LCD Positivo Posat Series Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Notebook Com dois núcleos Itautec W741 Extensão EE Paulo Eiró

43 Ext - Notebook Com dois núcleos Itautec W7415 Extensão CEU Parelheiros

21 Ext - Notebook itautec W7410 Extensão CEU Alvarenga

18 Ext - Notebook itautec W7655 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Projetor Hitachi CP-X2510 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Projetor MULTIMIDIA Hitachi CP-X2510 Extensão CEU Parelheiros

1 Ext - Projetor MULTIMIDIA Hitachi CP-X2510 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Quadro de avisos Engeart 22002 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext - Quadro de avisos Móveis JB QDC 120 Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Tela de projeção Authentic EC Extensão CEU Alvarenga

1 Ext - Tela De projeção Authentic EC Extensão EE Paulo Eiró

24 Ext Estabilizador DE Tensão Force Line Evolution III Extensão EE Paulo Eiró

4 Ext- Mesa DE REUNIAO REDONDA LACHI L0154 Extensão EE Paulo Eiró

1 Ext. TV LCD 32" LG 32LK451C Ext. E.E. Paulo Eiró

1 Filmadora Digital Sony HDR-CX160 Depósito Diretoria de Serviços Administrativos

1 Fogão 04 bocas Atlas ATENAS Refeitório administração

1 Forno Microondas ELECTROLUX MEG41 Alocado no refeitório dos funcionários

8 Gaveteiro Volante MÓVEIS BELO l-329 Alocados na secretaria, diretoria e diretoria de serviços

1 Impressora HP Officejet Pro 8600 AIO Secretraria

1 Impressora Jato de Tinta HP K5400DTN Depósito (aguardando baixa patrimonial pois esta quebrada)

2 Impressora Jato de Tinta HP K8600 Alocado na secretaria e diretoria

3 Impressora Laser MONOCROMÁTICA HP P3015DN Alocado na diretoria de serviços e coordenação

1 Impressora Multifuncional Samsung SCX-4833FD Diretoria de Serviços Administrativos

20 Longarina com 04 lugares Maqmóveis MAQ7400/4L, Auditório

12 Lousa verde Salas de aula

2 Luxímetro INSTRUTEMP Lab. de Segurança do Trabalho

2 Manequim corpo inteiro em resina Laboratório de Segurança do Trabalho

2 Manequim para treinamento RCP Sdorf SD4002 Laboratório de Segurança do Trabalho

2 Mang. Incêndio 63 mm Alocado no depósito

11 Manômetro Temperunião Alocado no depósito

4 Medidor de pH Tecnopon MPA 210 Laboratório de Química

4 Medidor de pH Tecnopon MPA 210 Laboratório de Química

3 Megometro digital Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 Mesa ANTI VIBRACAO OXICAMP MBP-35 Depósito (aguardando transferência de patrimônio para outra U.E.)

6 Mesa AUXILIAR Depósito (aguardando baixa patrimonial pois estam quebradas)

7 MESA DE PROFESSOR 06787 Funap MP-03 Depósito (aguardando baixa patrimonial pois estam quebradas)

25 MESA DE PROFESSOR Maqmóveis Alocados nas salas de aula

10 Mesa DE REUNIAO REDONDA Alocados nas áreas administrativas, laboratórios e biblioteca

3 Mesa de reunião retangular Maqmóveis MAQ5025RT Auditório

8 Mesa em L MÓVEIS BELO l-329 Alocados na secretaria, diretoria e diretoria de serviços

12 Mesa Escrivaninha Alocados na direção, diretoria de serviços administrativos e
secretaria

14 MESA P/COMPUTADOR MÓVEIS BELO L-330 Alocados nas áreas administrativas, laboratórios e biblioteca
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2 Mesa para cadeirantes Auditório

68 Mesa para computador Alocados nos laboratórios, secretaria, diretoria e diretoria de
serviços administrativos

4 Mesa para Impressora Alocados na direção, diretoria de serviços, secretaria e sala dos
professores

11 Mesa Reunião Redonda Alocados nos laboratórios, secretaria, diretoria, diretoria de
serviços administrativos e biblioteca

3 Mesa Reunião Retangular Alocada na sala de reunião e sala dos professores

21 Microcomputador HP 8200 Elite Laboratório de Informática 08

40 Microcomputador HP Elite Desk 800 Laboratórios de Informática

40 Microcomputador HP Elite Desk 800 Laboratórios de Informática

1 Microfone sem fio - TSI MS115 Depósito Diretoria de Serviços Administrativos

10 Micrometro EXT. 0-25mm/0,001mm Laboratório de Metrologia

5 Micrometro EXT.25-50mm/0,001mm c/ catraca integrada Laboratório de Metrologia

20 Micrometro Mitutoyo Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 Modelo Anatômico humano Anatomic TGD-4005 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 Monitor 17" Itautec T730SH Alocado na secretaria

35 Monitor 19" POSITIVO W1942PE Alocados nas áreas administrativas, laboratórios e biblioteca

21 Monitor HP 19" L190hb Laboratório de Informática 08

1 Multifuncional Laser HP M2727 Alocado na secretaria

3 Multimetro Digital Alocado no laboratório de instrumentação analítica

5 Multimetro Minipa ET-2020A Alocado no laboratório de instrumentação analítica

3 Multimetros Minipa ET-2517A Alocado no laboratório de instrumentação analítica

10 Multímetro ANALOGICO Politerm YX360 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

7 Multímetro DIGITAL ICEL IK1500 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 Multímetro DIGITAL Politerm DM9802 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 No Break MICROPROCESSADO Equisul GPL Thor Word Alocado na secretaria

8 Osciloscópio Laboratório de Instrumentação Analítica

2 Osciloscópio Digital Minipa MO-2061 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

5 Paquímetro Mitutoyo Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 PHMETRO de Bancada GEHAKA PG1800 Depósito (aguardando transferência de patrimônio para outra U.E.)

1 PIROMETRO Digital HOMIS 437 Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

5 Poltrona Giratória Scarparo SC 503 Sala dos Professores, Secretaria e Diretoria.

2 Prancha longa para resgate Marimar FP 3200 Laboratório de Segurança do Trabalho

1 Projetor De perfil Hexagon JT 20-300A Alocado no laboratório de instrumentação analítica

3 Projetor multimidia Hitachi Alocado na diretoria de serviços

10 Quadro branco Laboratórios

1 Quadro Branco Bela Arte 54.180 Alocado na secretaria

5 Quadro de avisos Bela Arte 59.120 Instalado no corredor da sala de aula e em frenta ao balcão da
secretaria

20 Quadro de avisos Engeflex 23006 Alocados no deposito

12 Quadro Verix Alocados nas salas de aula

3 Quadros brancos Real 050801 Sala de aula

1 Refrigerador DUPLEX GE/Mabe Rege 450 Alocado no refeitório dos funcionários

2 Relôgio apalpador Mitutoyo Laboratório de Física e Pneumática

5 Relôgio comparador Mitutoyo Laboratório de Física e Pneumática

3 Retroprojetor 2.000 Lumens Tes 2020 CBJ Alocado na diretoria de serviços

3 Sequencímetros Minipa MFA - 860 Alocado no laboratório de instrumentação analítica

1 Servidor COM 02 PROCESSADORES Itautec MX 201 Alocado na secretaria

4 Suporte para TV MJP Salas de aula

3 Tacômetro Minipa MDT - 2238A Alocado no laboratório de instrumentação analítica

4 Tela De projeção Tes TRM 200S Alocado no depósito

7 Televisão LCD 52 Instalado nos laboratórios e miniauditório

2 Televisor LCD LG LH 20R Alocado no depósito

1 Televisor Tela Plana Semp Toshiba 2922 FS Depósito (aguardando baixa patrimonial pois esta quebrada)

2 Termo HIGROMETRO HOMIS 303C Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 TERMOMETRO DE BULBO HOMIS TGM 100A Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 TERMOMETRO INFRA-VERMELHO HOMIS 448A Alocado no laboratório de Gestão e Segurança do Trabalho

1 TV LCD 32" LG 32LD460H Depósito (aguardando instalação)

4 TV LED 55" PHILCO Salas de aula

15 Vacuômetro Temperunião Alocado no depósito

9 Ventilador Coluna Alocados na direção, diretoria de serviços administrativos e
secretaria

29 Ventilador de Parede Parte nas salas de aula e laboratórios e parte guardada no depósito

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros da ETEC TAKASHI MORITA  são provenientes do Centro Paula Souza no valor de R$ 5900,00 e da APM que subsiste com a contribuição dos alunos.

As verbas de adiantamento de DMPP correspondem a aproximadamente 80% dos recursos financeiros. Os demais 20% são supridos pela APM.

Com relação aos recursos da APM, 64% são provenientes do vestibulinho e 36% das doações espontâneas.
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviços Prestados à nossa Unidade Escolar por empresas terceirizadas:

Equipe de Limpeza

Nome da empresa: PROVAC Serviços Ltda

Vigência do Contrato: 11/04/2012 à 11/04/2017

Responsável: Samuel de Almeida Ribeiro

 

Equipe de Vigilância

Nome da empresa: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI

Vigência do Contrato:01/01/2017 à 30/03/2018

Responsável: Samuel de Almeida Ribeiro

 

Equipe de Limpeza (Ext. E. E. Paulo Eiró)

 Nome da empresa: RJ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Vigência do Contrato:27/06/2016 à 27/09/2017

Responsável: Samuel de Almeida Ribeiro

 

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2017

Denominação: Conselho de Escola e suas atribuições

Descrição: São Paulo, 06 de dezembro de 2016.

Portaria 036/2016

O Diretor da ETEC da Takashi Morita, no uso das atribuições, constitui o Conselho de Escola, com mandato a partir de 29 de novembro do corrente ano, que será composto pelos membros
representantes relacionados a seguir, em conformidade com artigo 10 do regimento comum das ETECs do Centro Paula Souza.

Representantes da Comunidade Escolar

• Diretor de Escola: Marcelo Coelho de Souza – RG 28.486.736-6
• Diretorias de Serviços e Relações Institucionais: Samuel de Almeida Ribeiro – RG 35.848.104-1
• Professores Wilson Mitiharu Shibata - RG 6.783.816
• Servidores Técnico- Administrativos: Tania Sayuri Oda Santana – RG 22.130.175-6
• Pais de Alunos: Paulo Roberto Pereira de Souza – RG 18.335.174-5
• Alunos: Daniel Eiji Lopes Nishimura– RG 53.525.748-X
• Instituições Auxiliares: Edison Kanashiro – RG 18.624.922-6

Representantes da Comunidade Extra-Escolar

• Empresários: Suelen Oliveira Sales – RG 49.266.668-4
• Poder Público Municipal: Paulo César Deloroso – RG 176.868.139-7
• Organização Não Governamental: Yasuko Saito – 4.395.494
• Aluno Egresso: Euclides Oliveira Dos Santos – RG 16.797.628-X

ATRIBUIÇÕES:

Artigo 11 - O Conselho de Escola terão as seguintes atribuições:

I - deliberar sobre:
a) o projeto político-pedagógico da escola;
b) as alternativas de soluções para os problemas acadêmicos e pedagógicos;
c) as prioridades para aplicações de recursos.

II – estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade;

III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores;

IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar;
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V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas.

§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-ão ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus
membros.
§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples de seus membros.
§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.

Denominação: Estatuto do Grêmio Estudantil da ETEC TAKASHI MORITA

Descrição: ESTATUTO DO GRÊMIO ESTUDANTIL DA ETEC TAKASHI MORITA

生徒会絆

(SEITO-KAI KIZUNA)

Estatuto desenvolvido pelos alunos da Etec Takashi Morita, com o objetivo de fazer um Grêmio Estudantil que possa representar da melhor maneira todos os estudantes da escola e
extensões, sempre visando por melhorias.

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS

Art. 1º O Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita é o órgão máximo de representação dos estudantes da Etec Takashi Morita, localizado na cidade de São Paulo e fundado em 11/09/2013
com sede nesta Unidade de Ensino.

Parágrafo Único — As atividades do Grêmio reger-se-ão pelo presente aprovado em Assembleia Geral convocada para este fim.

Art. 2º O Grêmio tem por objetivos:
I – Representar o corpo discente de forma justa e transparente;
II – Defender os interesses coletivos dos alunos da escola;
III – Incentivar a cultura literária, artística, desportiva e o senso crítico de seus membros;
IV – Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e alunos no trabalho escolar, buscando seus aprimoramentos, tornando assim o espaço mais coletivo;
V – Realizar intercâmbio e colaboração de caráter sociocultural e educacional com outras instituições, como ONGs (Organizações Não Governamentais), órgãos ligados ao Movimento
Estudantil, dentre outros;
VI – Obter através da associação de alunos, a junção de ideias para que todos os membros colaborem para a melhoria do ambiente escolar;
VII – Se organizar de maneira VERTICAL, ou seja, com hierarquias, assim visando uma melhor organização, melhor divisão de tarefas, e consequentemente, um melhor empenho do Grêmio
em suas atividades;
VIII – Lutar pela verdadeira democracia dentro e fora da escola;
IX – Gerenciar a presença de ex-gremistas nas reuniões, atividades, comemorações, ou eventos organizados pelo Grêmio. 

CAPÍTULO II – DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Art. 3º A Direção da Unidade Escolar não será imediata responsável pelo Grêmio.

Art. 4º O patrimônio do Grêmio se constituirá por:
I – Contribuição voluntária de seus membros;
II – Contribuição de Terceiros (tais como parcerias);
III – Rendimentos de bens móveis e imóveis que o Grêmio venha a possuir (como material esportivo);
IV – Rendimentos arrecadados em promoções da entidade (tais como eventos).
§ 1º Semestralmente todos os membros da Presidência, Secretaria e Equipe de Financeiro do Grêmio deverão assinar um recibo para o Conselho de Representantes e Ex-Alunos,
apresentando-lhes todos os bens da entidade. Estes por sua vez deverão fazer a apuração do recibo entregue e comparar com os recibos anteriores.
§ 2º Em caso de ser constatada alguma irregularidade na gestão dos bens, o Conselho de Representantes e Ex-Alunos fará um relatório e entregará para os demais associados, para que
sejam tomadas as medidas cabíveis.
§ 3º O Grêmio não se responsabilizará por obrigações contraídas por indivíduos ou grupos de alunos, sem prévia manifestação de interesse da parte dos solicitantes e um consenso entre as
partes.
§ 4º O Grêmio será responsável por seus bens.
 
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Art. 5º São instâncias deliberativas do Grêmio:
I – Assembleia Geral dos Estudantes;
II – Conselho de Representantes e Ex-Alunos;
III – Hierarquia Interna do Grêmio.

Art. 6º A Presidência é o órgão máximo de decisão da entidade nos termos deste Estatuto, a qual é responsável pela viabilização das ações mediante concordata entre estes e os demais
participantes do Grêmio. Compõe-se dos alunos eleitos legitimamente pela Assembleia Geral.

SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES

Art. 7º A Assembleia Geral dos Estudantes é constituída por todos os alunos que estejam cursando o Ensino Médio, Técnico ou Integrado na Unidade de Ensino e suas Extensões.

Art. 8º A Assembleia Geral dos Estudantes se reunirá ordinariamente:
I – Ao menos uma vez ao semestre, num dia e horário mais conveniente a seus participantes;
II – Serão discutidos assuntos fixos em pauta:
a) Prestação de contas pela Tesouraria;
b) Projetos em fase “pré”, “trans” e “pós” de acontecimentos;
c) Situação do Grêmio;
d) Projetos de cada Equipe;
e) Ouvidoria (reclamações, sugestões e dúvidas);
f) Assuntos que possam porventura não estar elencados aos tópicos citados, mas que apresentam urgência de discussão.

Parágrafo Único — A convocação para a Assembleia Geral dos Estudantes será feita com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, sendo esta de competência de a Secretaria do
Grêmio organizar e a Equipe de Comunicação do Grêmio divulgar.

Art. 9º A Assembleia Geral dos Estudantes se reunirá extraordinariamente quando:
I – Convocado por um terço (1/3) do Conselho de Representantes de Turma;
II – Por cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos membros do Grêmio;
III – Convocada pela Presidência ou Secretaria do Grêmio Estudantil.
Parágrafo Único — Em quaisquer casos, a convocação será feita com antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas, com discriminação completa e fundamentada dos assuntos a serem
tratados caso não previstos neste Estatuto.

Art. 10 A Assembleia Geral dos Estudantes poderá atuar de modo fragmentado quando houver a necessidade de uma convocação ordinária ou extraordinária, porém, cinquenta por cento
(50%) mais um (1) dos componentes da Assembleia não possam comparecer.
a) Para efetivar as ações da modalidade fragmentada, ao menos dois terços (2/3) dos alunos do Ensino Integrado deverão assinar um documento comprovando a ciência e aprovação dos
assuntos tratados;
b) O Conselho de Representantes e Ex-Alunos deverá fiscalizar e através de um documento validar o procedimento.
§ 1º Em quaisquer casos, a notificação deverá ser feita com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, com discriminação completa e fundamentada dos assuntos a serem tratados
caso não previstos neste Estatuto.
§ 2º Caso seja constatada alguma irregularidade, caberá ao Conselho de Representantes e Ex-Alunos tomar as medidas cabíveis.
§ 3º Embora ocorra de modo fragmentado o processo deverá ser registrado em Livro ATA. 

Art. 11 Compete à Assembleia Geral dos Estudantes:
I – Aprovar e/ou solicitar alterações no Estatuto do Grêmio;
II – Discutir e votar teses, recomendações, moções, adendos e propostas apresentadas por qualquer um de seus membros, repassando as aceitas primeiramente a Coordenação de Equipe
que irá direcionar à Equipe que compete a realização do (a) mesmo (a);
III – Denunciar, suspender ou destituir associados do Grêmio de acordo com resultados de inquéritos precedidos, desde que comunicado e garantido o direito de defesa do acusado, sendo
que qualquer decisão tomada neste sentido seja igual ou superior a dois terços (2/3) dos votos;
IV – Receber e considerar os relatórios da Equipe de Financeiro e sua prestação de contas, apresentada juntamente com o Conselho de Representantes e Ex-Alunos;
V – Marcar, caso necessário, uma Assembleia Geral Extraordinária, com dia, hora e pautas fixadas.

SEÇÃO II – DO CONSELHO DE REPRESENTANTES E EX-ALUNOS
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Art. 12 O Conselho de Representantes e Ex-Alunos é a instância intermediária de deliberação do Grêmio, sendo o órgão de representação exclusiva dos estudantes e ex-alunos. O mesmo
será constituído pelos representantes eleitos pelos estudantes de cada turma e, ex-alunos que desejem colaborar com Grêmio Estudantil.

Art. 13 O Conselho de Representantes e Ex-Alunos se reunirá ordinariamente quando convocada a Assembleia – e suas modalidades de convocação – e, extraordinariamente quando
convocado pelo Grêmio Estudantil ou caso haja necessidade.

Parágrafo Único — O Conselho de Representantes e Ex-Alunos funcionará com a presença mínima de dois terços de seus membros de Ensino Integrado, deliberando por maioria simples de
voto.

Art. 14 Sendo o Conselho de Representantes e Ex-Alunos o conjunto de representantes de turmas e ex-alunos da Etec Takashi Morita e das classes descentralizadas, o mesmo poderá ser
reformulado anualmente ou semestralmente (variando de acordo com as necessidades das turmas).

Art. 15 Compete ao Conselho de Representantes e Ex-Alunos:
I – Discutir e votar sobre propostas da Assembleia Geral dos Estudantes e do Grêmio;
II – Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre os casos omissos;
III – Assessorar as Equipes do Grêmio na execução de seus programas conforme fizerem solicitações;
IV – Apreciar as atividades da Presidência do Grêmio, podendo convocar para esclarecimentos qualquer um de seus membros;
V – Deliberar, dentro dos limites legais, sobre assuntos do interesse do corpo discente de cada turma representada;
VI – Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da entidade, a situação de caixa e os valores em depósito;
VII – Lavrar o Livro de “Atas e Pareceres” do Conselho de Representantes e Ex-Alunos com os resultados dos exames procedidos;
VIII – Recolher da Tesouraria recibo discriminando os bens do Grêmio;
IX – Convocar caso necessária, uma Assembleia Geral Extraordinária;
X – Ajudar na apuração de votos no caso de uma Assemblei Geral para definição dos altos cargos do Grêmio;
XI – Fiscalizar e validar a modalidade fragmentada da Assembleia Geral dos Estudantes. 
 
SEÇÃO III – DA HIERARQUIA INTERNA DO GRÊMIO

Art. 16 Como descrito no Art. 2º, o Grêmio estará organizado de maneira vertical, ou seja, com hierarquias. Segue abaixo a forma hierárquica do Grêmio Estudantil:
a) Presidência — constituída por um(a) Presidente e Vice-Presidente;
b) Secretariado — constituído por um(a) Secretário(a) Geral;
c) Coordenação de Equipes — constituída por um(a) Coordenador(a) de Equipe;
d) Financeiro — constituído pelo(a) Tesoureiro(a) e Equipe de Financeiro;
e) Comunicação — constituída por duas equipes: Mídia e Relações Públicas;
f) Ação Social e Meio ambiente — constituída pela Equipe de Cultura e Esporte;

Parágrafo Único — Cada equipe do Grêmio Estudantil terá um líder nomeado de acordo com as regras previstas neste Estatuto.

Art. 17 Compete a Presidência do Grêmio Estudantil:
I – Ser a representação máxima do Grêmio Estudantil dentro e fora da Unidade de Ensino e suas Extensões;
II – Aprovar ou vetar total ou parcialmente, quaisquer projetos de execução do Grêmio Estudantil;
III – Nomear e exonerar o Secretário e/ou Tesoureiro mediante justificativa plausível aprovada pela Assembleia Geral;
IV – Nomear e exonerar componentes responsáveis pela Coordenação de Equipes;
V – Nomear e exonerar os Líderes das Equipes do Grêmio, mediante votação interna e aprovação de 50% mais 1 dos gremistas;
VI – Fiscalizar o funcionamento de todos os membros nomeados (Secretariado, Tesouraria, Líderes de Equipes);
VII – Convocar a Assembleia Geral em quaisquer modalidades;
VIII – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto;
IX – Convocar reuniões internas ordinárias e extraordinárias do Grêmio.

Parágrafo Único — A Presidência do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de um Presidente e Vice-Presidente eleitos somente pela Assembleia Geral.

Art. 18 Compete ao Secretariado do Grêmio Estudantil:
I – Auxiliar a Presidência gremial;
II – Administrar o Grêmio através da fiscalização e gerenciamento monetário, material e humano do Grêmio, Livro ATA, projetos, equipes e seus respectivos líderes, relações interiores e
exteriores;
III – Aprovar ou vetar total ou parcialmente, quaisquer projetos de execução do Grêmio Estudantil mediante apresentação de uma justificativa plausível e ciência da Presidência;
IV – Solicitar à Assembleia Geral a nomeação ou exoneração do Presidente, Vice-Presidente e/ou Tesoureiro, justificando tal ato mediante aprovação da mesma;
V – Nomear e exonerar os Líderes das Equipes do Grêmio, mediante votação interna e aprovação de 50% mais 1 dos gremistas;
a) A Presidência poderá vetar tais atos mediante justificativa plausível.
VI – Nomear e exonerar componentes responsáveis pela Coordenação de Equipes;
VII – Convocar a Assembleia Geral;
VIII – Apresentar à Assembleia Geral um relatório com o resumo do andamento do Grêmio Estudantil;
IX – Convocar reuniões internas ordinárias e extraordinárias mediante aprovação da Presidência do Grêmio.
X – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto;
§ 1º — O Secretariado do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de um Secretário Geral eleito pela Assembleia Geral, ou nomeado pela Presidência, ainda sim, mediante aprovação da
Assembleia Geral.
§ 2º — Na eventual ausência da Presidência do Grêmio Estudantil (sejam por questões burocráticas – ex: exoneração – ou apenas presenciais), o Secretariado do Grêmio Estudantil estará
responsável de tomar a frente do Grêmio, até o retorno da mesma.

Art. 19 Compete a Tesouraria do Grêmio Estudantil:
I – Administrar os bens materiais e monetários do Grêmio Estudantil;
II – Apresentar ao Secretariado do Grêmio Estudantil um relatório mensal contendo os bens que o Grêmio possui e adquiriu no mês, sejam eles monetários ou materiais, assim também
como os gastos, perdas, trocas etc.;
III – Auxiliar e coordenar a Equipe de Financeiro na aquisição de bens (materiais/monetários) para o Grêmio Estudantil, sendo a Tesouraria a representante máxima da Equipe de Financeiro;
IV – Administrar os gastos mensais do Grêmio Estudantil, assim também como criar planos para melhor utilização do Caixa do Grêmio;
V – Auxiliar e fiscalizar os gastos que ocorrerão em projetos das Equipes do Grêmio;
VI – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto.

Parágrafo Único — A Tesouraria do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de um Tesoureiro nomeado pela Presidência e/ou Secretariado do Grêmio Estudantil, ainda sim, mediante
aprovação da Assembleia Geral dos Estudantes.

Art. 20 Compete a Coordenação de Equipes:
I – Orientar e auxiliar as Equipes do Grêmio Estudantil e seus respectivos líderes em suas atividades;
a) No caso da Equipe de Financeiro, deverá coordena-la juntamente a Tesouraria, porém esta terá maior peso de decisão sobre a mesma.
II – Indicar gremistas à liderança de Equipes, mediante aprovação de cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos membros do Grêmio;
III – Auxiliar o Secretariado do Grêmio Estudantil em suas atividades referentes às equipes;
IV – Fiscalizar as atividades das Equipes do Grêmio Estudantil, organizar cronogramas de reuniões, monitorar a assiduidade dos membros;
VI – Apresentar à Assembleia Geral, juntamente ao Secretariado, as atividades e projetos do Grêmio Estudantil, bem como o andamento dos mesmos.
VII – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto.
Parágrafo Único — O Coordenador(a) de Equipe deverá ser eleito internamente mediante a votação dos membros Grêmio, sendo necessário para sua aprovação cinquenta por cento (50%)
mais um (1) dos votos.

Art. 21 Compete às Equipes do Grêmio Estudantil:
I – Elaboração, execução e fiscalização de projetos direcionados à área da Equipe;
II – Apresentar relatórios semanais ao Secretariado do Grêmio com informações sobre o andamento dos projetos, principais atividades exercidas, novas propostas de projetos, gastos com
projetos;
III – Ter um líder nomeado pela Presidência ou Secretaria e aprovado por 50% (cinquenta por cento) mais um (1) dos membros do Grêmio mediante votação;
a) No caso da Equipe de Financeiro, o Tesoureiro também poderá fazer a nomeação de um líder para a mesma; porém a aprovação ainda dependerá de cinquenta por cento (50%) mais um
(1) dos membros do Grêmio.
IV – Realizar e/ou auxiliar as demais funções previstas neste Estatuto que se direcione com à área da Equipe.
§ 1º — A parte de Comunicação será responsável por manter um elo entre o Grêmio e os alunos da Unidade de Ensino e suas Extensões. É constituída por duas Equipes:
I – Equipe de Mídia – responsável por:
a) Desenvolver a parte Audiovisual do Grêmio Estudantil, assim como são responsáveis de trabalhar também a parte da Publicidade e Propaganda do Grêmio.
b) Utilizar dos diversos meios de comunicação – sejam físicos ou virtuais – para melhor manter a inteiração entre Grêmio e os Alunos.
II – Equipe de Relações Públicas – responsável por: 
a) Manter os alunos informados dos projetos do Grêmio; passar avisos de reuniões, convocações de Assembleias Gerais, calendário do Grêmio, datas importantes de eventos que o Grêmio
venha realizar – sejam eles menores, ou maiores etc.
b) Comunicação do Grêmio Estudantil com a parte mais exterior da escola, sejam elas a comunidade aos arredores da escola, as Extensões da Etec Takashi Morita, outros Grêmios
Estudantis, entidades do Movimento Estudantil e assim por diante. 
c) A função de prestar diretamente ao Secretariado do Grêmio Estudantil relatórios sobre suas atividades e, para cada projeto ou ação externa, deverá pedir autorização direta ao
Secretariado do Grêmio.
§ 2º — A Equipe de Cultura e Esporte é responsável por projetos que tratem de assuntos Culturais e Esportivos.
I – Podem ser considerados Culturais e/ou Esportivos os projetos que tratem de:
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a) Estudos sobre diversos costumes de uma população e seu desenvolvimento;
b) Projetos artísticos, jogos lícitos (cooperativos ou competitivos), confraternizações, campeonatos, palestras, debates ou projetos de conscientização;
c) Projetos de âmbito físico ou natural da escola, tais como ecológicos, de preservação do patrimônio escolar, lazer etc.
§ 3º — A Equipe de Financeiro está responsável por desenvolver projetos para aquisição de bens materiais e monetários para o Grêmio Estudantil. Conseguir parcerias com empresas e
instituições, todos mediante aprovação da Tesouraria do Grêmio.
a) A Equipe também é responsável por auxiliar a Tesouraria do Grêmio Estudantil na fiscalização e gerenciamento dos bens do Grêmio. 

CAPÍTULO IV – DOS ASSOCIADOS AO GRÊMIO ESTUDANTIL

Art. 22 São sócios do Grêmio todos os alunos que se interessarem a participar das atividades do Grêmio e que estejam matriculados na Etec Takashi Morita.

Art. 23 Não haverá a necessidade de os alunos montarem chapas para eleições, pois o Grêmio será um órgão aberto a todos os interessados em fazer parte de suas atividades. As eleições
só acontecerão em caso emergencial, de troca da Presidência, Secretariado e/ou Tesouraria tratado ordinariamente ou extraordinariamente pela Assembleia Geral dos Estudantes.

Parágrafo Único — O mandato dos alunos tem duração de 1(um) ano, podendo haver a troca durante esse tempo, mediante a necessidade (seja pela exoneração ou desistência, por
exemplo).

Art. 24 São direitos do associado:
a) Participar das atividades do Grêmio;
b) Entrar nas Equipes do Grêmio mediante prático interesse na participação das reuniões;
c) Encaminhar observações, moções e sugestões as Equipes;
d) Propor mudanças e alterações parciais ou totais neste Estatuto;
e) Estar ciente dos projetos do Grêmio;
f) Manter a organização dos espaços usados pelo Grêmio.

Art. 25 São deveres do associado:
a) Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto;
b) Lutar pelos interesses dos alunos, sendo estes interesses comuns e viáveis perante a Lei;
c) Promover e praticar a luta pela democracia, dentro e fora da escola;
d) Informar ao Grêmio sobre qualquer violação dos direitos dos estudantes cometida na área da escola ou fora dela;
e) Manter luta incessante pelo fortalecimento do Grêmio;
f) Politização dos alunos sobre os objetivos do Grêmio;
g) Ser um bom exemplo entre os alunos;
h) Ter uma participação frequente no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO V – DO REGIME DISCIPLINAR DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Art. 26 Constitui infração disciplinar:
a) Usar o Grêmio para fins diferentes dos seus objetivos, visando o privilégio pessoal ou de grupos e simultaneamente o desfavor de terceiros;
b) Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto;
c) Prestar informações referentes ao Grêmio que coloque em risco a integridade de seus membros;
d) Praticar atos que venham a ridicularizar a entidade, seus sócios ou seus símbolos;
e) Atentar contra a guarda e o emprego dos bens do Grêmio;
f) Desorganizar a estrutura do Grêmio;
g) Fazer baderna nas reuniões;
h) Privilegiar a vontade individual;
i) A prática de desfalques, caixa dois, desvio de dinheiro ou qualquer ato ilegal que vá contra o estatuto levará a expulsão do membro;
j) Práticas preconceituosa e/ou violenta (física, verbal ou moral) não serão permitidas quando praticados no cotidiano escolar, tampouco dentro do Grêmio, cabendo punição ao praticante do
ato;
k) Fraudar ou manipular resultados de votações e desviar dados significativos do Grêmio feitas em Assembleia Geral.

Art. 27 São competentes para apurar as infrações dos itens todos os membros que constatarem atentados a esse Estatuto, sejam estes gremistas, estudantes e ex-alunos.

Parágrafo Único — Em qualquer das hipóteses do artigo será facultado ao infrator o direito de defesa ao Conselho de Representantes e Ex-Alunos ou à Assembleia Geral.

Art. 28 Apuradas as infrações, serão discutidas na Assembleia Geral e aplicadas as penas de suspensão ou exoneração do quadro de sócios do Grêmio, conforme a gravidade da falta.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29 O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer membro do Grêmio, do Conselho de Representantes e Ex-Alunos ou pelos membros da Assembleia Geral.

Parágrafo Único — As alterações serão discutidas pela Presidência, Secretariado, pelo Conselho de Representantes e Ex-Alunos e aprovadas em Assembleia Geral através da maioria
absoluta de votos.

Art. 30 As representações dos sócios do Grêmio só serão consideradas pelas Equipes do Grêmio ou pelo Conselho de Representantes e Ex-Alunos quando formuladas por escrito e
devidamente fundamentadas e assinadas.

Art. 31 A dissolução do Grêmio só ocorrerá quando a Instituição de Ensino for extinta, ou quando a Assembleia Geral assim deliberar por maioria absoluta de votos, revertendo-se seus bens
a entidades congêneres.

Art. 32 Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral do corpo discente.

Art. 33 As reuniões serão abertas, porém o aluno não associado não tem direito a voto.

Art. 34 Este Estatuto entrará em vigor após a sua aprovação em Assembleia Geral, configurando a entidade como Grêmio Estudantil autônomo, representante dos estudantes do referido
Estabelecimento Educacional, com finalidades preestabelecidas neste Estatuto, não podendo ser proibido ou cancelado por nenhum indivíduo, grupo ou autoridade, conforme a Lei Federal
7398/85 e a Lei Estadual nº 11057/95.

Denominação: Estatuto Social da APM da ETEC TAKASHI MORITA

Descrição: ESTATUTO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TAKASHI MORITA
CNPJ 11.632.105/0001-80
VINCULADA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TAKASHI MORITA

CAPÍTULO I
Da Instituição, da Natureza e Finalidade da Associação

SEÇÃO I
Da Instituição

Artigo 1º - A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TAKASHI MORITA, inscrita no CNPJ 11.632.105/0001-80, fundada em 24 de novembro de 2.009, é uma associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, designada simplesmente APM, com sede na Avenida Mario Lopes Leão, nº 1.050-A – Bairro Santo Amaro – CEP 04754-010 
São Paulo - Estado de São Paulo, reger-se-á pelas presentes normas estatutárias.

SEÇÃO II
Da Natureza e Finalidade

Artigo 2º - A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-
comunidade.

Artigo 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

Artigo 4º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a Associação se propõe a:
I. Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais propostos pela escola;
II. Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III. Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente, nas áreas sócio econômica e de saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, máquinas e equipamentos e das instalações técnicas;
d) programação de atividades culturais e lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e alunos;
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e) a execução de pequenas obras de construção no prédio escolar, que deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.
IV. Colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, principalmente nos períodos ociosos;
V. Favorecer o entrosamento entre pais e professores;
VI. Prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos, de formação inicial e continuada de trabalhadores, promovendo eventos e outras atividades mediante retribuição financeira, através
de convênios, parcerias, termo de cooperação ou de iniciativa própria.

Artigo 5º - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados nos incisos do artigo anterior, deverão integrar a Proposta Pedagógica da U.E.

SEÇÃO III
Dos Meios e Recursos

Artigo 6º - Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de:
I- contribuição dos associados;
II- convênios e parcerias;
III- subvenções diversas;
IV- doações;
V- promoções diversas;
VI- retribuição pelos serviços e atendimento prestados à comunidade, na forma prevista pelo inciso VI do artigo 4º;
VII- outras fontes.

Artigo 7º - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.
§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação.
§ 2º - No final de cada ano serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados, para o período letivo subsequente.
§ 3º - As contribuições serão depositadas nas agências do Banco do Brasil S/A ,em conta vinculada à APM, que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor
Financeiro.
§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo anterior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a
Prefeitura mantiverem transações.

Artigo 8º - A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da APM, integrando o plano escolar, consoante deliberação do Conselho de Escola.

CAPÍTULO II
Dos Associados, Direitos, Deveres e Exclusão

SEÇÃO I
Dos Associados e Admissão

Artigo 9º - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de associados, será composto de:
I- associados natos; 
II- associados admitidos;
III- associados honorários.
§ 1º - Serão associados natos o Diretor de Escola, os professores e demais integrantes dos núcleos de gestão, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes.
§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais membros da comunidade, e se dará independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, e para seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição e submetê-la a aprovação da Diretoria Executiva e concorda com o
presente estatuto.
§ 3º Serão considerados associados honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles que tenham prestado relevantes serviços à Educação e a APM.

SEÇÃO II
Dos Direitos, Deveres e Exclusão

Artigo 10 - Constituem direitos dos associados:
I- apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM;
II- receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educandos;
III- participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM ;
IV- votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;
V- solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos financeiros da APM;
VI- apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social;
VII- demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretária da APM seu pedido de demissão.

Artigo 11 - Constituem deveres dos associados:
I- Defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;
II- Conhecer o Estatuto da APM;
III- Participar das reuniões para as quais foram convocados;
IV- Desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados;
V- Concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitária na escola;
VI- Cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM;
VII- Prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas possibilidades;
VIII- Zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e equipamentos escolares;
IX – Responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarregados diretos da execução de atividades programada pela APM.

Artigo 12 – A exclusão do associado do quadro social só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa perante a Diretoria Executiva
e de recurso para o Conselho Deliberativo, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato.
§ 1º - O associado será cientificado, por escrito e pessoalmente, dos fatos que lhe são imputados e das consequências a que estará sujeito, para, no prazo de 15 (quinze) dias oferecer
defesa e indicar, justificadamente, as provas que pretende produzir, cuja pertinência será aferida, de forma motivada, pela Diretoria Executiva.
§ 2º - Decorrido “in albis” o prazo previsto no parágrafo anterior, ou produzidas as provas deferidas pela Diretoria Executiva, será o associado notificado, pessoalmente, para oferecer suas
razões finais, no prazo de 7 (sete) dias, dirigidas à Diretoria Executiva, que decidirá, motivadamente, no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando a decisão ao Conselho Deliberativo.
§ 3º - Intimado o associado, pessoalmente da decisão, poderá interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, dirigido ao Conselho Deliberativo, que decidirá, de maneira motivada, no prazo
de 20 (vinte) dias.
§ 4º - Os prazos para apresentação de defesa, razões finais e interposição do recurso serão contados por dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 5º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento ocorrer em sábado, domingo ou feriado.
§ 6º - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação.

CAPÍTULO III
Da Administração

SEÇÃO I
Dos Órgãos Diretores

Artigo 13 - A APM será administrada pelos seguintes órgãos:
I- Assembleia Geral;
II- Conselho Deliberativo;
III- Diretoria Executiva;
IV- Conselho Fiscal.

Artigo 14 - A Assembléia Geral será constituída pela totalidade dos associados.
§ 1º - A assembleia será convocada e presidida pelo Diretor da Escola.
§ 2º- A assembleia realizar-se-á, em primeira convocação, com a presença de mais da metade dos associados ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número.
§ 3º - Para as deliberações é exigido voto concorde da maioria dos presentes à assembleia.

Artigo 15 - Cabe à Assembleia Geral:
I. Eleger e destituir membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
II. Apreciar o balanço anual e os balancetes semestrais, com o parecer do Conselho Fiscal e aprovar as contas; 
III. Propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos associados, obedecendo ao que dispõe o artigo 7º do presente Estatuto;
IV. Reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez cada semestre;
V. Reunir-se, extraordinariamente, convocada pelo Diretor da Escola ou por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo ou por 1/5 (um quinto) dos associados;
VI. Destituir os administradores eleitos;
VII. Deliberar sobre alteração do Estatuto.

Parágrafo único: A destituição de administradores e a alteração do Estatuto, serão deliberadas em Assembleia Geral convocada especialmente para tais fins.

Artigo 16 - O Conselho Deliberativo deverá ser constituído de no mínimo, 11 (onze) membros.
§1º - O Diretor da Escola será o seu presidente nato.
§2º - Os demais componentes, eleitos em Assembléia Geral, obedecerão as seguintes proporções:
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a) 30% dos membros serão professores;
b) 40% dos membros serão pais de alunos;
c) 20% dos membros serão alunos maiores de 18 anos;
d) 10% dos membros serão associados admitidos.
§3º - Não sendo atingidas as proporções enumeradas nas alíneas “c” e “d” do parágrafo anterior, as vagas serão preenchidas, respectivamente, por elementos da escola e pais de alunos, na
proporção fixada no parágrafo anterior.
§4º - Os professores com filhos matriculados na Escola somente poderão integrar o segmento professor.

Artigo 17 - Cabe ao Conselho Deliberativo:
I. Divulgar a todos os associados os nomes dos eleitos na forma do artigo 15, inciso I, bem como as normas do presente estatuto, para conhecimento geral;
II. Deliberar sobre o disposto no artigo 4º, no inciso IV do artigo 32 e artigo 44;
III. Aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação de Recursos, consoante deliberação do Conselho de Escola;
IV. Participar do Conselho de Escola, através de um de seus membros, que deverá ser, obrigatoriamente, pai de aluno;
V. Realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas no Estatuto, submetendo-o à apreciação dos órgãos superiores do CEETEPS;
VI. Emitir parecer sobre as contas apresentadas pela Diretoria Executiva, submetendo-as à apreciação da Assembleia Geral;
VII. Reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de seu Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo único: As decisões do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas por maioria
absoluta (1ª convocação) ou maioria simples (2ª convocação) de seus membros.

Artigo 18 – Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo:
I- Convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo;
II- Indicar um Secretário, dentre os membros do Conselho Deliberativo;
III- Informar os conselheiros sobre as necessidades da escola e dos alunos.

Artigo 19 – O mandato dos conselheiros será de 01 (um) ano, sendo permitida a recondução por mais 2 (duas) vezes.

Parágrafo único: Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo que faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas sem causa justificada.

Artigo 20 – A Diretoria Executiva da APM será composta de:
I- Diretor Executivo;
II- Vice-Diretor Executivo;
III- Secretário;
IV- Diretor Financeiro;
V- Vice Diretor Financeiro;
VI- Diretor Cultural, Esportivo e Social;
VII- Diretor de Patrimônio.

Parágrafo único: Poderá haver indicação de alunos para a composição da diretoria executiva,
exclusivamente para as funções previstas nos incisos III e VI. 

Artigo 21 – Cabe à Diretoria Executiva:
I- elaborar o Plano Anual de Trabalho, submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo;
II- colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso anterior;
III- dar à Assembleia Geral conhecimento sobre:
a) As diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola;
b) As normas estatutárias que regem a APM;
c) As atividades desenvolvidas pela Associação e
d) A programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro.
IV- depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial do Estado de São Paulo, todos os valores recebidos;
V- tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-as ao “referendo” do Conselho Deliberativo;
VI- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente, a critério de seu Diretor Executivo ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo único: A fixação das prioridades para aplicação dos recursos do fundo financeiro deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Escola.

Artigo 22 – Compete ao Diretor Executivo:
I- representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as;
III- fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo;
IV- apresentar ao Conselho Deliberativo relatório semestral das atividades da Diretoria;
V- admitir e/ou dispensar pessoal de seu quadro, obedecidas as decisões do Conselho Deliberativo;
VI- movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, os recursos da Associação;
VII- visar as contas a serem pagas;
VIII- submeter os balancetes semestrais e o balanço anual ao Conselho Deliberativo e Assembleia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal;
IX- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes semestrais e o balanço anual.

Artigo 23 - Compete ao Vice-Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

Artigo 24 - Compete ao Secretário:
I. lavrar as atas das reuniões e Assembleias Gerais;
II. redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social;
III. assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da Associação;
IV. organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;
V. Organizar e manter atualizado o cadastro dos associados da APM.

Artigo 25 - Compete ao Diretor Financeiro:
I. subscrever com o Diretor Executivo os cheques da conta bancária da APM;
II. efetuar, através de cheques nominais, os pagamentos autorizados pelo Diretor Executivo, de conformidade com aplicação de recursos planejada;
III. apresentar ao Diretor Executivo os balancetes semestrais e balanço anual, acompanhado dos documentos comprobatórios de receita e despesa;
IV. informar os órgãos diretores da APM sobre a situação financeira da Associação;
V. promover concorrência de preços, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM e;
VI. Arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela Associação apresentando-os para elaboração da escrituração contábil.

Artigo 26 - O cargo de Diretor Financeiro será sempre ocupado por pai de aluno.

Artigo 27 - Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

Artigo 28 - Cabe ao diretor Cultural e Esportivo e Social promover a integração escola-comunidade através de atividades culturais, esportivas, sociais e assistenciais, assessorado nas
atividades a serem desenvolvidas, pelos professores da Escola.

Artigo 29 - Cabe ao Diretor de Patrimônio manter entendimentos com a Direção da Escola no que se refere à:
I. aquisição de materiais, inclusive didáticos;
II. manutenção e conservação do prédio e de equipamentos e
III. supervisão dos serviços contratados.

Parágrafo único : O Diretor de Patrimônio poderá ser assessorado pelos membros do Conselho de Escola.

Artigo 30 – Os Diretores terão, ainda, por função:
I. comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando;
II. estabelecer contato com as outras APMs ou entidades oficiais e particulares;
III. construir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades;
IV. IV – elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação do Conselho Deliberativo;

Parágrafo único: A Diretoria Executiva poderá elaborar contratos e celebrar convênios, nos termos do artigo 6o, com a aprovação do Conselho Deliberativo.

Artigo 31 – O mandato de cada Diretor será de 01 (um) ano, sendo permitida sua recondução, mais uma vez para o mesmo cargo.
§ 1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria que faltar a três reuniões consecutivas, sem causa justificada.
§ 2º - No caso de impedimento ou substituição de qualquer membro da Diretoria, o Conselho Deliberativo tomará as devidas providências.

Artigo 32 – O Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) elementos, sendo 02 (dois) pais de alunos e 01(um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição:
I. verificar os balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria, emitindo parecer por escrito;
II. assessorar a Diretoria na elaboração do Plano Anual de Trabalho na parte referente à aplicação de recursos;
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III. examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Diretoria Financeira;
IV. dar parecer, a pedido da Diretoria ou Conselho Deliberativo sobre resoluções que afetem as finanças da APM;
V. solicitar ao Conselho Deliberativo, se necessário, a contratação de serviços de auditoria
contábil.

Parágrafo único: O mandato dos Conselheiros será de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição por mais uma vez.

Artigo 33 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada semestre e, extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV
Da Intervenção

Artigo 34 - Sempre que as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção, mediante solicitação da
Direção da escola ou de membros da Associação às autoridades competentes.
§1º- O processo regular de apuração dos fatos será feito pelos órgãos competentes do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS.
§2º- A intervenção será determinada pelo Diretor Superintendente do CEETEPS.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Artigo 35 - O Diretor da Escola poderá participar das reuniões da Diretoria Executiva, intervindo nos debates, prestando orientação ou esclarecimento, ou fazendo constar em atas seus
pontos de vista, mas sem direito a voto.

Artigo 36 - É vedado aos Conselheiros e Diretores:
I- receber qualquer tipo de remuneração e,
II- estabelecer relações contratuais com a APM deles próprios e de parentes até 2º grau ou
cônjuge.

Artigo 37 - Ocorrida vacância de cargos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva, o preenchimento dos mesmos processar-se-á por decisão dos membros do
respectivo órgão deliberativo que se reunirá para este fim.

Parágrafo único: O preenchimento a que se refere este visa tão somente à conclusão de mandato da vaga ocorrida.

Artigo 38 - Serão afixados em quadro de avisos, os planos de atividades, notícias e atividades da Associação, convites, convocações e prestações de contas.

Artigo 39 - O balanço anual será submetido à apreciação do Conselho Fiscal, que deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, e até 10 (dez) dias antes da convocação da Assembleia
geral.

Artigo 40 - O Edital de convocação da Assembléia Geral, com cinco dias de antecedência da reunião, conterá: 
a) dia, local e hora da 1ª e 2ª convocações;
b) ordem do dia.
§ 1º - Além de ser afixado no quadro de avisos da escola, será obrigatório o envio de circular aos
associados.
§ 2º - A convocação da Assembléia Geral e dos demais órgãos deliberativos far-se-á na forma deste
estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Artigo 41 - A APM deverá ser devidamente registrada junto aos órgãos públicos competentes.

Artigo 42 - No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, de modo a
assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e política educacionais do Estado.

Artigo 43 - Cabe a APM deliberar sobre a administração da cantina escolar e outros órgãos, assim como, sobre a aplicação de seus recursos priorizados pelo Conselho de Escola.

Artigo 44 - Os bens permanentes doados à APM ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, inventariados e integrarão o seu patrimônio.

Parágrafo único: Os bens adquiridos com recursos públicos, deverão ser transferidos para integrar o
patrimônio do estabelecimento de ensino.

Artigo 45 - A APM terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida, por deliberação da
Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim, obedecidas as disposições legais.

Artigo 46 - Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da APM.

Artigo 47 - Em caso de dissolução, os bens da APM passarão a integrar o patrimônio do estabelecimento de
ensino respectivo, obedecida a legislação vigente.

Artigo 48 - Qualquer modificação e ou adendo neste Estatuto deverá ser submetida ao Conselho Deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TAKASHI MORITA
CNPJ: 11.632.105/0001-80
VINCULADA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TAKASHI MORITA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2016, ás 19h30m (dezenove horas e trinta minutos), em segunda convocação, reuniram-se mestres, pais, alunos e demais associados, em
Assembleia Geral Ordinária, na sede da Escola Técnica Estadual Takashi Morita, localizada na Avenida Mário Lopes Leão nº 1050-A, Bairro Santo Amaro, CEP: 04754-010, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, as pessoas relacionadas na relação anexa, tendo por finalidade deliberar sobre a pauta estabelecida no edital de convocação. Em consonância com o dispositivo
estatutário, assumiu a direção dos trabalhos o Senhor MARCELO COELHO DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 28.486.736-6 e do CPF 316.919.138-
12, residente e domiciliado na Rua Gregório Allegri, 295 – apartamento 53 – Bairro Vila das Belezas – CEP: 05842-070, Cidade de São Paulo-SP, Presidente da APM, conforme dispositivo
estatutário, que convidou a mim TANIA SAYURI ODA SANTANA, brasileira, casada, funcionária pública, portadora da cédula de identidade RG 22.130.175-6 e do CPF 132.331.768-64,
residente e domiciliada na Rua Dona Leopoldina – apartamento 162 – Bairro Ipiranga São Paulo – CEP: 04278-040, Cidade de São Paulo-SP, para secretariar a sessão, o que aceitei. Foi lida
a ordem do dia para qual fora convocada esta Assembleia Geral, que tem os seguintes objetivos: (I) Aprovação de contas da Diretoria, mandato findo; e (II) Eleição de novos membros do
Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período 2016/2017.
Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia: (I) Apreciação e análise das contas e o resultado do exercício financeiro da Diretoria cujo mandato se encerra em 30/08/2016, sendo
o mesmo aprovado por unanimidade pelos presentes; e (II) A seguir o Presidente da Assembleia determinou que procedesse a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em conformidade com o dispositivo estatutário, para o próximo mandato 2016/2017. Após
abertura de espaço para deliberação, foram eleitos por aclamação e automaticamente tomarão posse em seus cargos os seguintes membros para comporem os órgãos administrativos da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TAKASHI MORITA, para o mandato de 01 (um) ano, com início em 31/08/2016 e término em 30/08/2017.

Para membros do CONSELHO DELIBERATIVO:

Presidente: MARCELO COELHO DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 28.486.736-6 e do CPF 316.919.138-12, residente e domiciliado na Rua
Gregório Allegri, 295 – apartamento 53 – Bairro Vila das Belezas – CEP: 05842-070, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: ELISABETH TOLEDO DA SILVA, brasileira, divorciada, professora, portadora da cédula de identidade RG 9.968.865 e do CPF 874.839.398-34, residente e domiciliada na Rua Dr.
Shai Agnon, 67 – Bairro Santo Amaro – CEP: 04752-050, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de identidade RG 42.784.684-5 e do CPF 332.071.318-32, residente e domiciliado na
Rua Paulo Eiró, 23 Apto 209 – Bairro Santo Amaro – CEP: 04752-010, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: DIMAS PEDROSO NETO, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 5.015.479 e do CPF 011.157.098-01, residente e domiciliado na Rua José Luna, 78 –
casa 1 – Bairro Jardim Caboré – CEP: 05710-070, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: EDISON KANASHIRO, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 3.567.490 e do CPF 414.434.118-68, residente e domiciliado na Av. Pascoal da Rocha
Falcão, 1073 – Bairro Jardim Santa Helena – CEP: 04783-000, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: EUCLIDES OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro de automação e controle, portador da cédula de identidade RG 16.797.628-X e do CPF 083.943.968-79,
residente e domiciliado na Rua José Figulin, 159 – Bairro Campo Grande– CEP: 04455-390, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade RG 18.335.174-5 e do CPF 149.568.878-09, residente e domiciliado na
Rua Edith Junqueira de Azevedo Marques, 169 – Bairro Jardim Munhoz – CEP: 05782-390, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: MARCOS LEITE DE CARVALHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade RG 16.795.865-3 e do CPF 084.868.528-89, residente e domiciliado
na Rua Miguel Auza, 344 – Bairro Cidade Auxiliadora – CEP: 05798-270, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: GEOVANE FRAZÃO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciário, portador da cédula de identidade RG 19.632.711 e do CPF 085.487.038-57, residente e domiciliado na Rua
Constelação de Andromeda, 27 – Bairro Jardim Campinas – CEP: 04858-120, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: ELAINE CRISTINA DO VALE SILVA, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG 34.324.206-0 e do CPF 321.855.898-06, residente e domiciliada na
Rua Manuel Antonio de Freitas, 230 – Bairro Jardim São Luiz – CEP: 05844-150, Cidade de São Paulo-SP;
Conselheiro: MARCO AURELIO CONCEICAO SANTOS, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG 39.591.156-4 e do CPF 469.122.138-71, residente e domiciliada na
Rua Um, 55 – Bairro Jardim Monte Verde – CEP: 04851-503, Cidade de São Paulo-SP;
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Para membros da DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretor Executivo: SAMUEL DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 35.848.104-1 e do CPF 286.224.888-61, residente e domiciliado na Rua
Robert Bird, 137 – apartamento 42 – Bloco I Beija Flor – Bairro Jardim Ingaí – CEP: 04467-060, Cidade de São Paulo-SP;
Vice-Diretor Executivo: MARLICE GOMES AMARANTE, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG M5.975.878 e do CPF 850.034.766-04, residente e domiciliada na
Rua Giuseppe Tartini, 15 Condomínio Palmares R – Bairro Jardim São Bernardo– CEP: 04844-300, Cidade de São Paulo-SP;
Diretor Financeiro: JOSUÉ DA CRUZ, brasileiro, casado, eletricista, portador da cédula de identidade RG 24.592.599-5 e do CPF 135.158.778-19, residente e domiciliado na Rua Bento
Moreira, 246 – Bairro São José – CEP: 04836-250, Cidade de São Paulo-SP;
Vice-Diretor Financeiro: WILSON MITIHARU SHIBATA, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 6.783.816-9 e do CPF 667.311.608-06, residente e domiciliado na
Avenida João Peixoto Viegas, 193 – apartamento 33 torre II – Bairro Jardim Consórcio – CEP: 04437-000, Cidade de São Paulo-SP;
Diretor Cultural, Esportivo e Social: SILVIA CIRLENE PULTRINI, brasileira, divorciada, professora, portador da cédula de identidade RG 21.716.972-7 e do CPF 157.515.788-80, residente e
domiciliado na Rua Praia do Castelo 170 Apto 224 – Bairro Vila Mascote – CEP: 04362-020, Cidade de São Paulo-SP;
Diretor de Patrimônio: VERA LÚCIA SANTOS SILVA, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade RG 24.315.838-5 e do CPF 184.741.218-17, residente e domiciliada na
Rua Mesopotâmia, 93 – Bairro Vila Quintana – CEP: 04837-140, Cidade de São Paulo-SP;
Secretário: EDSON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG 11.853.359-9 e do CPF 041.886.208-70, residente e domiciliado na Rua Rosa Gomes de
Siqueira, 333 – Recanto Ana Maria – CEP: 04864-070, Cidade de São Paulo-SP;

Para membros do CONSELHO FISCAL:

Conselheiro: WALDICE CAROLINA DA SILVA, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG 13.228.685-3 e do CPF 034.788.658-24, residente e domiciliada na Rua
São Benedito, 1422 – Bairro Alto da Boa Vista – CEP: 04735-003, Cidade de São Paulo-SP
Conselheiro: DERANILDA LANA ACRIZIO DE BRITO, brasileira, casada, auxiliar administrativo, portadora da cédula de identidade RG 19.952.509-2 e do CPF 065.192.798-62, residente e
domiciliada na Rua Jose Pereira de Lima, 33 – Bairro Recanto Campo Belo – CEP: 04880-175, Cidade de São Paulo-SP
Conselheiro: ANDERSON CONCEIÇÃO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, agente de atendimento I, portador da cédula de identidade RG 32.635.785-3 e do CPF 010.978.632-71, residente e
domiciliado na Travessa Bela Emilia, 76A – Bairro Parque Residencial Cocaia – CEP: 04849-022, Cidade de São Paulo-SP

Nada mais havendo a tratar, a secretária dos trabalhos lavrou a presente ata que foi lida e em seguida assinada por todos os presentes. O Presidente da Assembleia agradeceu a presença
de todos e deu por encerrado os trabalhos, determinando que a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária seja registrada no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Capital/SP para os efeitos jurídicos necessários.

MISSÃO

Formar cidadãos críticos e profissionais de excelência, agregando também valores humanísticos e sociais, pautados na honestidade, trabalho e ética.

VISÃO

Ser reconhecida como referência no ensino técnico da região e do Centro Paula Souza, por oferecer ensino de qualidade aos nossos discentes, ensinando-os a conviver e compreender a atual sociedade voraz e
competitiva e por atender à demanda do mercado de trabalho.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Sobre o Santo Amaro

Santo Amaro é um antigo município do estado de São Paulo e atual distrito da região sul da cidade de São Paulo.

O Bairro Santo Amaro foi a região da cidade onde houve a maior concentração de imigrantes alemães. 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.

O antigo munícipio de Santo Amaro corresponde às atuais áreas 6 e 7 do município de São Paulo (sul e sudoeste), englobando os atuais bairros paulistanos de Santo Amaro, Campo Grande, Campo Belo,
parte do bairro do Itaim Bibi, Cidade Ademar, Pedreira, Campo Limpo, Capão Redondo, Vila Andrade, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros

O bairro 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. A região de Santo Amaro
concentra importantes indústrias, sobretudo na região localizada entre Santo Amaro e Jurubatuba. 

Recentemente, grandes escritórios e sedes de bancos estabeleceram-se nas áreas próximas à Marginal do Rio Pinheiros.

História de Santo Amaro
A história de Santo Amaro encontra-se preservada no Museu de Santo Amaro, administrado pelo Cetrasa (Centro de Tradições de Santo Amaro), e que tem como guia Izabel Quintana Helfenstein, uma simpática senhora filha
de espanhola e casada com um descendente de alemão – um caso que demonstra bem a presença de imigrantes na região.O museu é repleto de quadros de Júlio Guerra, o artista plástico nascido na região em 1912, e que
conta com uma sala só para seus quadros. “Toda casa bacana em Santo Amaro tinha que ter um quadro do Júlio, porque ele era uma pessoa muito amada”, conta Izabel. A cultura local encontra-se preservada ainda no Teatro
Paulo Eiró, nome em homenagem ao poeta local de maior projeção. O teatro, inaugurado no final dos anos 50 e em plena atividade, possui em frente um painel também dedicado ao poeta.

Como surgiu

Após a fundação da vila de São Paulo, em 1554, os jesuítas foram distribuídos na Capitania de São Vicente em três locais, conforme determinado pelo Padre Manuel da Nóbrega, Provincial dos Jesuítas: São Vicente; São
Paulo e Jeribatiba (atual Santo Amaro), locais onde os jesuítas realizavam trabalhos de catequese e educação de crianças índias e mamelucas.

No início, século XVI, era uma aldeia de índios Guaianases, chefiada pelo cacique Cayubi. A chegada dos portugueses a São Paulo deu início ao processo de miscigenação na região: em 1560 a índia Terebê, considerada a
avó de Santo Amaro, casou com um português.Os portugueses também foram responsáveis pela denominação de Santo Amaro, quando, naquele mesmo ano, o casal João Paes e Suzana Rodrigues, que morava numa
chácara, doou uma imagem do santo ao povoado, e que foi instalada numa capela no ponto mais alto da região, conhecido como Largo da Bola, posteriormente Largo 13 de Maio, onde efetivamente começou o vilarejo.

José de Anchieta vindo do povoado de São Paulo de Piratininga (São Paulo), em uma das várias vezes que visitou a Aldeia de Jeribatiba percebeu que devido ao número de índios catequizados e colonos instalados na região,

http://www.encontrasantoamaro.com.br/
http://www.encontracampolimpo.com.br/
http://www.encontracapaoredondo.com.br/
http://www.encontraparelheiros.com.br/
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era possível constituir ali um povoado, idéia aprovada pelos moradores. Para esse fim foi construída uma capela, em terras da região do Cupecê onde moravam João Pais e sua esposa Susana Rodrigues, que doaram a
imagem de Santo Amaro (imagem até hoje preservada) para a capela organizada por Anchieta, “feita de taipa de pilão, não forrada”, e qual foi transformada em freguesia (distrito) em 1686.

Alemães

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 torna-se município, separado de São Paulo, sendo instalado em 7 de abril de 1833. O município abrangia todo o território que se situava ao sul do antigo Córrego da Traição, hoje em dia canalizado e
sobre o qual existe a Avenida dos Bandeirantes, estendendo-se até a Serra do Mar. Incluía, na sua formação, também as áreas que hoje correspondem aos municípios de Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da
Serra, São Lourenço da Serra e Juquitiba, que se separaram em 1877 para a formação do município de Itapecerica da Serra. Em 1886 foi inaugurada a linha férrea de São Paulo a Santo Amaro
Dom 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), passando por trás de onde, mais tarde, seria
construído o Aeroporto de Congonhas, e daí seguia até Santo Amaro. Cabe mencionar que a autorização para a construção dessa linha férrea, conforme a Lei Provincial número 56, de 11 de maio de 1877, previa que ela fizesse
a ligação entre São Paulo e o povoado de São Lourenço (atual município de São Lourenço da Serra).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 inaugurada 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).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 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 e 1970, contudo, não conseguiram sensibilizar a população para que Santo Amaro fosse novamente elevado à condição de município.

Prosperidade
Como pólo central na Zona Sul da cidade, teve uma prosperidade constante, com a instalação de diversas indústrias por imigrantes europeus, chegando a responder por 50% do recolhimento de impostos nos anos 70,
segundo dados da subprefeitura. A concentração dessas empresas era na região de Jurubatuba, cortada pela avenida das Nações Unidas. Hoje, a área ocupada pela subprefeitura é menor do que a que formava o município,
abrangendo os distritos de Campo Belo, Campo Grande e Santo Amaro. A exemplo de outras regiões de São Paulo, a subprefeitura sofreu esvaziamento das indústrias, atraídas para o interior, e desenvolveu o setor de
comércios e serviços, principalmente na Chácara Santo Antônio.

Ocupação do solo
Mas a redução territorial, na prática, parece não ter acontecido, visto que Santo Amaro continua concentrando as pessoas da periferia Sul que vão procurar emprego ou estão simplesmente de passagem. As distorções sociais
são percebidas principalmente no mar de barracas de ambulantes com seus toldos azuis que tomam conta do centro histórico, e em 43 favelas distribuídas pela região. A ocupação correta do solo urbano é um dos principais
desafios da subprefeitura, que está adotando medidas como a criação de um Centro de Comércio Popular (POP), para atender a essas pessoas que vivem na economia informal.As ações do Poder Público para melhorar o
funcionamento do território da subprefeitura contemplam ainda operação tapa-buracos, poda de árvores, limpeza de bueiros e boca de lobo, intensificação da varrição, reformas de praças e a retomada de pelo menos duas
obras de porte: a construção das alças da ponte na Avenida Roberto Marinho, próxima à Avenida Nações Unidas, e do Complexo Viário do Jurubatuba, com duas pontes e duplicação da Avenida Miguel Yunes.

Alto padrão
Em contraponto à atmosfera tipicamente popular do centro histórico de Santo Amaro, casas de alto padrão estão encravadas em bairros de luxo como Chácara Flora, Granja Julieta, Jardim Petrópolis e Alto da Boa Vista. Na
Chácara Santo Antônio, multinacionais da área de tecnologia ocupam diversas áreas, estimuladas pelo preço mais baixo do que em outros bairros nobres da cidade. Segundo dados da associação de moradores, o valor por
metro quadrado na chácara é de R$ 2.300,00, abaixo dos R$ 4 mil cobrados no Morumbi, por exemplo.Essas multinacionais, como Philips, Oracle, Pfizer, Deustche Bank e Schering do Brasil, começaram a chegar há cerca
de 10 anos e deram um perfil moderno ao bairro, que entre os anos 30 e 50 fora industrial, impulsionado por firmas têxteis. As multinacionais impulsionaram a construção de condomínios residenciais e de seis hotéis de porte,
como o Transamérica e o Melià. A Chácara conta também com a Câmara Alemã de Comércio, Câmara Americana de Comércio, três prédios da Universidade Paulista e vai receber instalações da Uniban (Universidade
Bandeirante de São Paulo).Com forte presença de imigrantes europeus, como alemães, portugueses, italianos e, mais recentemente, de americanos, o bairro registra a presença de 15 a 20 mil moradores e público flutuante
de 40 mil pessoas, o que totaliza um fluxo de 60 mil pessoas diariamente, segundo dados da associação de moradores. O que em princípio demonstra a vitalidade e dinamismo da Chácara Santo Antônio, na prática também
acarreta problemas à comunidade. “Hoje, as áreas comerciais e residenciais se misturam. E não temos identidade de ser residencial e comercial”, afirma Adilson Almeida Araújo, diretor institucional da Associação Chácara
Santo Antônio, empenhada em manter o ordenamento e a qualidade de vida local em meio ao progresso.

Fontes: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/santo_amaro/historico/index.php?p=450

http://www.encontrasantoamaro.com.br/santo-amaro/

http://pt.wik ipedia.org/wik i/Santo_Amaro_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo) 

Limites - Bairros Vizinhos  

 

 

• Vila Andrade
• Jardim São Luís
• Socorro
• Campo Grande
• Cidade Ademar
• Jabaquara
• Campo Belo
• Itaim Bibi

Bairros
O  distrito de Santo Amaro está situado na Zona Centro Sul e abrange os bairros de:
• Alto da Boa Vista
• Chácara Flora 
• Chácara Japonesa
• Chácara Lane 
• Chácara Monte Alegre 
• Chácara Paineiras 
• Chácara Pouso Alegre 
• Chácara Santo Antônio 
• Chácara São Luiz
• Conjunto Residencial Glória
• Granja Julieta 
• Jardim Abrantes
• Jardim Alice 
• Jardim Amália
• Jardim Bela Vista

• Jardim Cedro do Líbano
• Jardim Cordeiro
• Jardim das Laranjeiras
• Jardim do Carmo
• Jardim Dom Bosco
• Jardim dos Estados 
• Jardim Flórida
• Jardim Hanna 
• Jardim Heliomar 
• Jardim Hípico
• Jardim Internacional
• Jardim Kostka 
• Jardim Maria Emília
• Jardim Martini
• Jardim Mirassol

• Santo Amaro
• Vila Bélgica 
• Vila Campos Sales
• Vila Caravelas 
• Vila Castelo
• Vila do Cruzeiro
• Vila Elvira 
• Vila Guaianases
• Vila Henrique
• Vila Internacional
• Vila Ipê
• Vila Miranda
• Vila Roli
• Vila São Francisco
• Vila União

  Fontes:
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  Fontes:

http://www.encontrasantoamaro.com.br/santo-amaro/

Dados Demográficos dos Distritos pertencentes à Subprefeitura de Santo Amaro 

Santo Amaro

Campo Belo 8.80 71,688 66,756 59,202

Campo Grande 13.10 87,272 91,298 96,670

Santo Amaro 15.60 67,044 60,673 51,549

TOTAL 37.50 226,004 218,727 207,421

Fonte:h�p://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 

Oportunidades e ameaças
Analisando as informações sobre o bairro de Santo Amaro, podemos concluir que na região temos muito mais oportunidades que favorecem o desempenho da ETEC Takashi Morita do que as ameaças. Como
oportunidades  temos que Santo Amaro 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. O bairro 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. A região de Santo Amaro concentra
importantes indústrias, sobretudo na região localizada entre Santo Amaro e Jurubatuba. Recentemente, grandes escritórios e sedes de bancos estabeleceram-se nas áreas próximas à Marginal do Rio Pinheiros, tais como
Philips, Oracle, Pfizer, Deustche Bank e Schering do Brasil, Câmara Alemã de Comércio e Câmara Americana de Comércio, além de seis hotéis de porte, entre os quais o Transamérica e o Melià.Segundo o portal da
prefeitura de São Paulo, a subprefeitura  de Santo Amaro sofreu esvaziamento das indústrias, atraídas para o interior, e desenvolveu o setor de comércios e serviços, principalmente na Chácara Santo Antônio, o que pode ser
entendido como uma ameaça para o desempenho da ETEC de Takashi Morita nos cursos da área de indústria. 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE EM GRÁFICOS

GERAL - ETEC TAKASHI MORITA – 2017 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
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 CURSO: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
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 CURSO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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 CURSO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA
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CURSO: TÉCNICO EM LOGÍSTICA
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CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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CURSO: ETIM EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
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CURSO: ETIM EM ELETRÔNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 75/211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

CURSO: ETIM EM LOGÍSTICA
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Cobrir quadra esportiva

Resultado: Não foi possível atingir a meta.

Justificativa:

Foram feitas diversas tentativas pelo ex-diretor e pelo atual diretor, mas com a crise econômica inviabilizou essa meta, e próprio CPS já anunciou que a preferencia para os próximos anos é construir quadra nas
escolas que ainda não tem e que a cobertura das quadras das demais escolas ficará em segundo plano.
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O atual diretor está tentando junto a deputados e vereadores para conseguir a verba, mas mesma assim ainda não obteve nenhum sucesso.

Meta: Aumentar em 3,0% a performance do ENEM em 5 anos - Parceria ETECTM/GEEKIE

Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

ENEM Divulgado em Pontuação Variação percentual 2011/2014
2011 2012 596,05 
2012 2013 613,08 
2013 2014 615,41 
2014 2015 621,07 
2015 2016 611,34
Dados portal do ENEM Ministério da Educação
Houve uma redução significativa na nota final do ENEM, apesar que os 30 melhores alunos houve um aumento da nota, mas no geral dos alunos houve uma queda. Para o próximo ano vamos fazer simulados dentro
da unidade para identificar em quais cursos ocorreram o baixo desempenho para poder trabalhar para voltarmos a crescer.

Meta: Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Foram realizados 10 projetos interdisciplinares em nossa unidade, conforme pode ser visualizado no próprio PPG e no site HAE. Projetos como:
Projeto Integrar;
Importância do Tempo;
Plantio de uma árvore;
Feira de Robótica;
Entre outros projetos.
Dados Site HAE

Meta: Aumentar em 30% o número de professores que participam de capacitações.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Conseguimos um aumento considerável no números de professores capacitados, tanto em capacitações promovidas por nossa unidade de ensino, quanto em capacitações promovidas pelo Centro Paula Souza.
Dados Diretoria de Serviço Takashi Morita (Pontuação Docente).

Meta: Desenvolver uma atividade prática contábil voltada a comunidade escolar, que envolva os 3 módulos de contabilidade.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Foram realizadas duas atividades práticas voltadas a área contábil. As atividades foram:
AÇÃO IRPF 2016- Integração do conhecimento dos alunos da Etec Takashi Morita no Curso de Contabilidade e comunidade externa.
4º Semana da Contabilidade.
Dados Site HAE

Meta: Desenvolver uma atividade de integração entre os alunos do ETIM e do curso de Segurança do Trabalho.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Foi realizados os seguintes projetos que houve a integração dos alunos do ETIM e do modular de Segurança do Trabalho:
Combate às infecções na escola;
Projeto Abandono do prédio e combate ao incêndio.
Dados Site HAE

Meta: Manter a atual demanda de pessoas inscritas no vestibulinho da classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Houve um aumento na demanda no vestibulinho, conseguindo superar as expectativas. 
1 Sem 2016 - 6,56 alunos por vaga.
2 Sem 2016 - 6,57 alunos por vaga.
1 Sem 2017 - 9,56 alunos por vaga.
Dados BDCetec

Meta: Reduzir a evasão em 10% na classe descentralizada CEU Alvarenga.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

No 2 Semestre de 2015 tivemos três alunos evadido, já no 1º semestre de 2016 não tivemos alunos evadidos, somente um aluno trancado, superando a meta de redução da evasão de 10%.
Dados BDCetec.

Meta: Diminuir em 30% a evasão na classe descentralizada CEU Parelheiros

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

No 2º Semestre de 2015 houveram 5 alunos evadidos de administração e 7 alunos evadidos de Logística. No 1º Semestre de 2016 houve somente 2 alunos evadidos de Logística e nenhum aluno evadido de
administração, somente um aluno trancado. Desse modo superando a meta inicialmente proposta.
Dados BDCetec

Meta: Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos professores e alunos.

Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

Não foi possível realizar essa meta, pois o projeto vinculado a ela não pode ser realizada, pois as Etecs não tem permissão do CPS para criar uma encubadora, é necessário realizar uma parceria junto de uma FATEC
que tenha uma encubadora para realizar o projeto.

Meta: Reduzir a evasão em 50% na classe descentralizada EE Paulo Eiró.
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Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

Não conseguimos reduzir a evasão na proporção estabelecida, motivo esse que levou ao encerramento da descentralizada EE Paulo Eiró.
Dados BDCetec

Meta: Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.

Resultado: Parcialmente atendido

Justificativa:

Foram desenvolvidos dois projetos para o uso do espaço da biblioteca, inclusive aconteceu um aumento no número de visitantes da biblioteca e grande parte dos projetos aconteceram, só que por motivos de excesso
de trabalho para coordenadora pedagógica e pelo acidente que sofreu nosso bibliotecário que o matem afastado do serviço a vários meses, não permitiu o encerramento dos projetos e a realizações das atividades
finais.
Os projetos foram:
Biblioteca em Cena;
Biblioteca, Show de Perguntas e Respostas.
Dados site HAE e PPG 2016

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

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Houve um aumento na demanda no vestibulinho, atendendo as expectativas. 
1 Sem 2016 - 2,27 alunos por vaga.
2 Sem 2016 - não houve vestibulinho para esse curso por falta de sala e laboratório.
1 Sem 2017 - 5,00 alunos por vaga.
Dados BDCetec
Devido a abertura intermitente do curso, faz que com que os alunos optem por realizar o curso em outra escola que o vestibulinho do curso acontece semestralmente.
Dados BDCETEC

Meta: Diminuir a evasão do curso de Automação em 10% no período de 1 ano.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Houve uma redução significativa na evasão do curso de Automação Industrial, no 2º semestre de 2015 a evasão foi de 13 alunos, já no 1º semestre de 2016 houve a evasão de 5 alunos. Superando a meta inicialmente
proposta.
Dados BDCETEC

Meta: Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica.

Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

Houve um aumento na evasão no curso de eletrônica, no 2º semestre de 2015 haviam evadidos 3 alunos, já 1º semestre de 2016 houve 4 alunos evadidos, ocorrendo um aumento no número de alunos evadidos.

Meta: Implantar Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio

Resultado: Meta em andamento

Justificativa:

O projeto do curso já foi elaborado e encaminhado ao Centro Paula Souza, estamos aguardando a aprovação para a substituição do curso de Logística por Administração, pedido esse da troca dos cursos feito pela
comunidade escolar e das pessoas da região.

Meta: Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos - Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Foram adquiridos osciloscópios, geradores de função, multímetros, componentes eletrônicos, computadores, extintores e placa de gravação de microcontroladores. Grande parte desse equipamento foi adquirido com
verba da APM e com doações de empresas e alunos. Os computadores foram enviados pelo Centro Paula Souza.

Meta: Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola.

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Nossos alunos participaram como expositores no FETEPS 2016, além de terem visitados diversas feiras como ouvintes.

Meta: Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.

Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

Mesmo com a nova equipe de coordenadores e com a nova orientadora educacional que deu bastante suporte, houve dois projetos que não foi dado o suporte total por parte dos professores e coordenadores, devido
ao costume de alguns professores de realizar projetos e deixar por conta dos alunos com argumento de que eles precisam se virar para aprender. Mas que para o ano de 2017 esses projetos serão barrados pela
direção caso o professor ou coordenador não acompanhe todas as etapas do projeto.

Meta: Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de logística, na descentralizada Paulo Eiró.

Resultado: Meta não atingida

Justificativa:

Não houve nenhum projeto oficial nesse cunho realizada pela descentralizada EE Paulo Eiró, inclusive a descentralizada perdeu o coordenador de curso no decorrer do semestre por motivos particulares, inviabilizando
a realização dos projetos programados.

Meta: Reduzir em 50% as evasões nos 1º módulos da Sede e em suas Descentralizadas

Resultado: Meta atingida

Justificativa:

Alguns dos curso da sede atingiram a meta de redução de 50% de evasão escolar, os cursos de contabilidade e os ETIMs foram os que atingiram a meta, os outros mantiveram o mesmo índice que foi o caso do curso
de Segurança do Trabalho que tem uma evasão baixa, inferior a 3 alunos e Automação Industrial que manteve os 13% de evasão, nas descentralizadas alguns cursos não puderam ser avaliados, pois não tiveram novas
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turmas pelo encerramento do curso, desse módulo inviabilizando a medição e os demais cursos atingiram a meta, que o caso de Logística Parelheiros.
Dados BDCetec e ATA de conselho de classe.

INDICADORES

Denominação: Dados da Secretaria Acadêmica

Análise:

Os dados da Secretaria Acadêmica foram utilizados para o levantamento das Características do Corpo Discente e de outras informações como percentual de alunos em progressão parcial,
reclassificação e retenção.

ATAS DOS CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO (MODULAR/ETIM) - 1º SEMESTRE/1º BIMESTRE - 2016
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ATAS DOS CONSELHO DE CLASSE FINAL (MODULAR)/INTERMEDIÁRIO (ETIM) - 1º SEMESTRE/2º BIMESTRE - 2016
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ATAS DOS CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO (MODULAR/ETIM) - 2º SEMESTRE/3º BIMESTRE - 2016 
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ATAS DOS CONSELHO DE CLASSE FINAL - MODULAR/ETIM - 2º SEMESTRE/4º BIMESTRE - 2016
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Conforme os dados apresentados pelas ATAs de conselho, pode se verificar que ouve um aumento no número de alunos retidos e com PP nos ETIMs, fato preocupante. O maior índice de retenção se concentra nos
primeiros anos, principalmente no curso de Automação Industrial e Eletrônica.

Através desses dados, decidimos mudar a forma de recuperar o aluno, tanto nas PPs, quanto na recuperação continuada e principalmente no nivelamento dos alunos, pois a cada ano eles chegam mais deficitários do
ensino fundamental. 

Denominação: Dados Diretoria de Serviços Administrativos

Análise:

Os dados fornecidos pela Diretoria de Serviço Administrativo foram utilizados para atualizar informações relativas aos Recursos Humanos, Recursos Físicos, Recursos Materiais, Recursos Financeiros
e Serviços Terceirizados.

 Equipamentos adquiridos pela unidade em 2016

 

Equipamentos adquiridos pelo CEETEPS Quantidade
Luxímetro Instrutemp ITL0270 2
Prancha de resgate de madeira 2
Caixa de som Oneal 1
TV LED 55" Philco 4
Suporte de televisão 4
  
Equipamentos adquiridos pela APM Quantidade
DVR para 16 câmeras 1
Câmeras para CFTV 8
Bebedouro de pressão 2
Roteador p/ rede de dados 5
Switch p/ rede de dados 3

 

Melhorias realizadas na unidade no ano de 2016

 

Área externa:

        Instalação de 03 luminárias na área externa.

        Adequação de um dos vestiários da quadra para depósito de material.

        Pintura do muro externo e entrada da guarita.

        Construção de degraus para facilitar o acesso ao abrigo do lixo.

        Troca das tabelas de basquete da quadra.

        Criação de uma composteira.

        Adequação de mureta na área verde atrás do prédio para evitar o entupimento das calhas de chuva por terra.

Área interna:

        Alteração da porta e do balcão do depósito da merenda seca para facilitar a entrega e o recebimento.

        Instalação de duas caixas de som fixas no auditório.

        Instalação de sala para os auxiliares docentes.
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        Construção com divisórias de sala para a Orientação Educacional, arquivo para a secretaria, arquivo para a Diretoria de Serviços e a sala de reunião.

        Remoção do servidor da secretaria e realocação na sala de máquinas.

        Ampliação do espaço da secretaria através da remoção da divisória que abrigava o servidor de dados.

        Instalação de pia, suporte para TV e televisor, e ventilador de parede na copa.

        Criação de depósito para a empresa de alimentação escolar (Prime).

        Instalação de 03 Projetores multimídia nas salas 07, 08, 14 e 16.

        Instalação de caixas de som na sala 08.

        Instalação de televisor no laboratório 02.

        Instalação de mais 15 ventiladores de paredes nas salas.

        Instalação de bancadas de alvenaria nos laboratórios 20 e 21.

        Transformação da sala de vídeo (sala 09) em laboratório de informática para o curso de Automação e Eletrônica.

        Separação física entre os laboratórios 10 e 11.

        Inversão do laboratório 11 (Química/Física/Biologia) com o laboratório 12 (Automação) para readequação de espaços.

Os professores admitidos em 2016 são:

 

        Euclides Oliveira Santos – 01/08/2016 e Nathalia Barros Mesquita Montagner – 20/04/2016. 

Denominação: ENEM

Análise:

Dados do ENEM 2014-2015

 

60 Melhores Escolas Estaduais do Brasil 

 

 

60 Melhores Escolas Públicas do Estado de São Paulo   
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� Copyright 2008, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia

10 Melhores Escolas Públicas da Capital (São Paulo) 

 

Os dados do ENEM demonstram que a ETEC Takashi Morita está entre as melhores escolas públicas do municipio, do estado de São Paulo e do país. Esse indicador mostra que nós estamos no caminho certo,
conseguindo se destacar entre as escolas através dos resultados que o nossos alunos alcançaram no ENEM. 

Denominação: BDCETEC - 200 - SEDE

Análise:

E ixo Tecnológico, Habilitação e quantidade de alunos  por série (ens ino médio ou etim) ou módulo (ens ino técnico)

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período
Séries / Módulos

1.ª/1.º 2.ª/2.º 3.ª/3.º

Controle e Processos Industriais Automação Industrial Noite 40 40

Controle e Processos Industriais Automação Industrial (Etim) Integral 39 37

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite  40

Controle e Processos Industriais Eletrônica (Etim) Integral 39 35

Gestão e Negócios Contabilidade Noite  34

Gestão e Negócios Logística (Etim) Integral 39  

Segurança Segurança do Trabalho Noite 40 40

TOTAIS 197 226 165

 

Os dados da tabela apresentam o número de alunos por série e módulo. Dessa forma pode se verificar a evasão de alunos já que teria que ter 40 alunos em cada série ou módulo. Então através desses dados podemos
concluir que o curso com maior evasão em 2016 é o curso de contabilidade, com 19 alunos no 3° módulo e do de menor é automação ETIM com 34 alunos no 3º ano.

Nessa tabela pode se concluir também que os cursos ETIMs tem menor evasão que os modulares. 

 

Denominação: BDCETEC - 200-02 - Alvarenga

Análise:

E ixo Tecnológico, Habilitação e quantidade de alunos  por série (ens ino médio ou etim) ou módulo (ens ino técnico)

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período
Séries / Módulos

1.ª/1.º 2.ª/2.º 3.ª/3.º

Gestão e Negócios Administração Noite 30 30

TOTAIS 30 30

Os dados da tabela apresentam o número de alunos por série e módulo. Dessa forma pode se verificar a evasão de alunos já que teria que ter 30 alunos em cada série ou módulo nas descentralizadas. Então através
desses dados podemos concluir que o curso de administração no CEU Alvarenga tem uma baixa evasão.

http://www.p2s.com.br/
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Denominação: Demanda do Vestibulinho Sede

Análise:

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos

Controle e Processos Industriais Automação Industrial (Etim) Integral 304

Controle e Processos Industriais Automação Industrial Noite 249

Controle e Processos Industriais Eletrônica Noite 200

Controle e Processos Industriais Eletrônica (Etim) Integral 486

Gestão e Negócios Contabilidade Noite 280

Gestão e Negócios Logística (Etim) Integral 375

Segurança Segurança do Trabalho Noite 372

 2.266

Os dados dessa tabela apresentam a demanda do vestibulinho, com esses dados podemos verificar que existe uma boa procura por nossos cursos na unidade SEDE, inclusive nos ETIMs e no curso modular de
segurança do trabalho. Esse resultado demonstra que os cursos aqui ofertados estão dentro das necessidades do público da região.  

Denominação: BDCETEC- 200-03 Paulo Eiró

Análise:

E ixo Tecnológico, Habilitação e quantidade de alunos  por série (ens ino médio ou etim) ou módulo (ens ino técnico)

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período
Séries / Módulos

1.ª/1.º 2.ª/2.º 3.ª/3.º

Gestão e Negócios Logística Noite 30  

TOTAIS 30 0

Os dados da tabela apresentam o número de alunos por série e módulo. Dessa forma pode se verificar a evasão de alunos já que teria que ter 30 alunos em cada série ou módulo nas descentralizadas. Então através
desses dados podemos concluir que o curso de Logística na EE Paulo Eiró teve uma baixa evasão em 2016. 

Denominação: BDCETEC- 200-04 Palhereiros

Análise:

E ixo Tecnológico, Habilitação e quantidade de alunos  por série (ens ino médio ou etim) ou módulo (ens ino técnico)

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período
Séries / Módulos

1.ª/1.º 2.ª/2.º 3.ª/3.º

Gestão e Negócios Administração Noite 30 30

Gestão e Negócios Logística Noite  25

TOTAIS 30 55

Os dados da tabela apresentam o número de alunos por série e módulo. Dessa forma pode se verificar a evasão de alunos já que teria que ter 30 alunos em cada série ou módulo nas descentralizadas. Então através
desses dados podemos concluir que o curso de Logística no CEU Parelheiros tem um alto número de alunos evadidos, principalmente no 3º módulo, realidade diferente no curso de administração que tem uma evasão
menor concentrada no 3º módulo.  

Denominação: Demanda do Vestibulinho - 200.02 Alvarenga

Análise:

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos

Gestão e Negócios Administração Noite 287

 287

Os dados dessa tabela apresentam a demanda do vestibulinho, com esses dados podemos verificar que existe uma boa procura por nossos cursos na classe descentralizada CEU Alvarenga. Sendo superior a muitos
ETIMs de diversas outras Etecs, mesmo a escola ficando em uma comunidade. Esse resultado demonstra que o curso ofertado está dentro das necessidades do público da região.   

Denominação: Demanda do Vestibulinho - 200.04 Parelheiros

Análise:

Eixo Tecnológico/Educação Básica Curso/Habilitação Período Inscritos

Gestão e Negócios Administração Noite 198

 198

Os dados dessa tabela apresentam a demanda do vestibulinho, com esses dados podemos verificar que existe uma boa procura por nossos cursos na classe descentralizada CEU Parelheiros. Os dados mostram que a
demanda é boa, mesmo a escola ficando no extremo da zona sul de São Paulo, próximos a áreas rurais. Esse resultado demonstra que o curso ofertado está dentro das necessidades do público da região 

Denominação: SARESP - Boletim 2016

Análise:

 



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 132/211

Denominação: WEBSAI 2016

Análise:

 

 

Através dos dados apresentados do Web SAI, pode se verificar que a escola está na média das escolas da reginal e do CPS no critério processo e um pouco abaixo mais ainda na média no aspecto resultado.

No Resultado pode se verificar que a insatisfação se concentra na gestão pedagógica e no geral, quando se analisa com mais detalhes, pode se verificar que os problemas se concentram na relação dentro de sala de
aula, relação professor aluno. Ponto esse que tem que ser trabalhado nesse ano de 2017.

No aspecto infraestrutura, papelada e burocracia a escola está dentro do esperado, atendendo a necessidade do aluno. Quando analisamos os dados por público, podemos verificar que o aluno é o que tem a maior
insatisfação com relação a escola, o funcionário administrativo e o professor, consideram a escola satisfatória para trabalhar e conviver. Quando analisamos os alunos mais a fundo, conseguimos detectar que o
problema se concentra nos alunos do ETIM, pois os alunos das descentralizadas e dos modulares do noturno na Sede, se sentem satisfeito com a escola. Após analise com os alunos do ETIM parte do
descontentamento está relacionado com a obrigação de estar cursando o ETIM contra a vontade, sendo obrigado pelos os pais a estudar aqui, aos demais que estão por vontade própria o problema se resume ao
pedagógico, no aspecto professor, seja no ensino, na clareza de apresentação do conteúdo ou na clareza de seu critério de avaliação. Pontos esses a serem trabalhados na escola.

Através do WebSAI podemos ter esse panorama do aspecto da satisfação do aluno, professor e funcionário. 
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PONTOS FORTES

 Os pontos fortes analisados  por diferentes segmentos da escola  e relacionados ma matriz SWOT são:

 

 

 

1.  Corpo docente qualificado; (1,2,3,5)
2.  Qualificação da escola no ENEM; (1,2,3,9)
3.  Desempenho da escola no SARESP; (1,2,3,9)
4.  Demanda de pessoas inscritas no Vestibulinho; (1,2,3,5,7,9)
5.  Quadro docente completo; (4)
6.  Maior compromisso dos professores; (4,7)
7.  Redução na evasão do curso; (4,7)
8.  Qualidade de ensino; (8)
9.  Segurança interna; (8)

10.  Boa estrutura da escola; (5,8)
11.  Alunos compromissados; (7)
12.  Jantar para os alunos; (5)
13.  Estacionamento para alunos dentro da escola; (5)
14.  Assiduidade do corpo docente; (6)
15.  Equipe da direção e da coordenação empenhada na melhoria da escola. (10)

 

 

 

LEGENDA DOS COLABORADORES CONSULTADOS

(1)    Coordenação do ETIM, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.

(2)    Coordenação e professores de Automação e Eletrônica.

(3)    Coordenação e professores de Contabilidade e Logística.

(4)    Coordenação e professores de Segurança do Trabalho.

(5)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Alvarenga.

(6)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Parelheiros.

(7)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró.  

(8)    Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita e Alunos.

(9)    Equipe da Direção. 

      

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Situações problema extraídos da matriz SWOT

 

1.    Nem todos os docentes são licenciados; (1,2,3)

2.    Sistema de recuperação de aluno ineficiente; (1,2,3)

3.    Falta de planejamento escolar entre os professores da Base Comum e o Técnico nos cursos ETIM; (1,2,3)

4.    Falta de aulas práticas para as disciplinas de combate a incêndio “falta de laboratório e equipamento para a disciplina”; (4)

5.    Parte do corpo docente desatualizada; (4)

6.    Relação lânguida entre alguns professores e alunos; (8)

7.    Poucos computadores na biblioteca para atender a demanda de alunos, principalmente no fim de bimestre; (8)

8.    Retenções; (8)

9. Diminuição do interesse da comunidade em fazer um curso técnico modular noturno nas descentralizadas; (5, 6, 7)

10. Evasão escolar dos cursos modulares noturno na Sede e das classes descentralizadas. (9)

 

LEGENDA DOS COLABORADORES CONSULTADOS

(1)    Coordenação do ETIM, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.

(2)    Coordenação e professores de Automação e Eletrônica.

(3)    Coordenação e professores de Contabilidade e Logística.

(4)    Coordenação e professores de Segurança do Trabalho.

(5)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Alvarenga.

(6)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Parelheiros.

(7)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró.  
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(8)    Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita e Alunos.

(9)    Equipe da Direção. 

PRIORIDADES

 

As prioridades foram estabelecidas através da análise da matriz SWOT, conforme mostrado abaixo.

Neste ano fizemos duas  experiências com intuito de inovar. Vamos aguardar o resultado ao fim do ano letivo.

Na primeira inovação os coordenadores  apresentaram um plano de metas separado, feito com autonomia, com consulta aos colegas sob sua coordenação com pelo menos 1 projeto a ser
executado. Assim, os coordenadores  de cada curso apresentará a visão particular que os professores de seu curso tem sobre a escola.

Na segunda inovação, a direção convocou o nosso Grêmio Estudantil para que os representantes consultem os alunos, coletando assim a visão que os mesmos tem da escola em que estuda. O
grêmio participou da Capacitação Sobre Plano de Metas do PPG, junto com os coordenadores e também elaborou um plano de metas, que é parte integrante deste PPG.

Por fim, todos os planos de metas estanques foram consolidadas e gerou um plano único, que consta tabelado na sessão "Introdução" deste PPG.

 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

1.       Corpo docente qualificado; (1,2,3,5) 1.    Nem todos os docentes são licenciados; (1,2,3)

2.       Qualificação da escola no ENEM; (1,2,3,9)2.    Sistema de recuperação de aluno ineficiente;
(1,2,3)

3.       Desempenho da escola no SARESP;
(1,2,3,9)

3.   Falta de planejamento escolar entre os
professores da Base Comum e o Técnico nos cursos
ETIM; (1,2,3)

4.       Demanda de pessoas inscritas no
Vestibulinho; (1,2,3,5,7,9)

4.    Falta de aulas práticas para as disciplinas de
combate a incêndio “falta de laboratório e
equipamento para a disciplina”; (4)

5.       Quadro docente completo; (4) 5.   Parte do corpo docente desatualizada; (4)

6.       Maior compromisso dos professores; (4,7) 6.    Relação lânguida entre alguns professores e
alunos; (8)

7.       Redução na evasão do curso; (4,7)
7.    Poucos computadores na biblioteca para atender
a demanda de alunos, principalmente no fim de
bimestre; (8)

8.       Qualidade de ensino; (8) 8.    Retenções; (8)

9.       Segurança interna; (8) 9. Diminuição do interesse da comunidade em fazer um curso

técnico modular noturno nas descentralizadas. (5,6,7)

10.   Boa estrutura da escola; (5,8) 10. Evasão escolar dos cursos modulares noturno na
Sede e das classes descentralizadas. (9)

11.   Alunos compromissados; (7)  

12.   Jantar para os alunos; (5)  
13.   Estacionamento para alunos dentro da
escola; (5)  

14.   Assiduidade do corpo docente; (6)  
15.   Equipe da direção e da coordenação
empenhada na melhoria da escola. (10)  

  
OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1.       Localização privilegiada; (1,2,3,6,7,8) 1.       Recessão do mercado de trabalho; (1,2,3)

2.       Polo industrial e empresarial próximo a 2.       Publicação no GDAE; (1,2,3)
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escola; (1,2,3,7)

3.       Empregabilidade e Estágios; (4) 3.       Laboratório de robótica sem equipamento;
(1,2,3)

4.       Aplicação de algumas NRs na própria
escola; (4)

4.       Competição por ingressantes no curso entre
Etecs “Abdias do Nascimento, Jardim Ângela e
Takashi Morita”; (4)

5.       Grande reconhecimento do nome ETEC;
(5,6) 5.       Risco de roubo na região; (6,8)

6.       Interesse de instituições de ensino superior
em nossos alunos da escola. (9) 6.       Violência no trânsito da região; (8)

7.       Adequação, manutenção e renovação da
estrutura física da Etec. (9) 7.       Encerramento da descentralizada; (7)

 
8.       Número de alunos desempregado que não
consegue se manter no curso por falta de dinheiro;
(5,6)

 9.       Trânsito na região afetando a chegada do
aluno; (5)

 10.   Alunos que arrumam emprego e evadem por
não consegui conciliar o horário; (5,6)

 11.   Dificuldade de arrumar professor devido à
localização; (5)

 12.   Deficiência no conhecimento básico do aluno em
matemática e português; (2,3,4,5,6,9)

 13.   Distância da unidade descentralizada com a
sede. (9)

  

 

LEGENDA DOS COLABORADORES CONSULTADOS

 

(1)    Coordenação do ETIM, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.

(2)    Coordenação e professores de Automação e Eletrônica.

(3)    Coordenação e professores de Contabilidade.

(4)    Coordenação e professores de Segurança do Trabalho.

(5)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Alvarenga.

(6)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Parelheiros.

(7)    Coordenação e professores da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró.  

(8)    Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita e Alunos.

(9)    Equipe da Direção.

 

 

PRIORIDADES

 

1.       Diminuir a reprovação e progressão parcial, pois essa melhora implica em resolver alguns pontos fracos, tais como os itens 2,8 e 10.

2.       Remodelar o sistema de reforço e recuperação paralela, essa ação resolverá problemas como os dos itens 2,8,11.

3.       Aproximar a coordenação do aluno, para que a escola tenha mais sucesso no resgate e no combate da evasão, essa ação resolverá os problemas 6 e 10.

4.       Mudar o sistema de planejamento de aulas dos cursos ETIMs, essa ação resolverá os problemas com os itens, 3,6 e 8.

5.       Conseguir parcerias para providenciar materiais de treinamentos de combate a incêndio, trabalho em altura e espaço confinado. Essa ação resolverá os problemas visualizados nos itens 4 e 10.

6.       Incentivar os professores a fazerem as capacitações e a Licenciatura para professores do técnico ofertadas pelo Centro Paula Souza. Essa ação resolverá os problemas 1,5,6,8 e 10.

7.       Desenvolver atividades de integração funcionários, alunos e professores. Essa ação resolverá os problemas 6, 9 e 10.

8.       Diversificar as atividades aos alunos, através de palestras, visita técnica, simpósios e aproximação da escola ao comércio local. Essa ação resultará na solução dos problemas 9 e 10.

 9.   Liberar um laboratório para os alunos utilizarem no horário do almoço e adicionar mais computadores na biblioteca, essa ação resolverá a deficiência do item 7. 

OBJETIVOS

1.       OBJETIVO GERAL I: Aumentar a satisfação que os alunos têm com a escola para reduzir a evasão.
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Objetivos específicos:

·         - Promover feiras e eventos internos com a participação dos alunos.

·         - Preparar o aluno para resolver problemas, trabalhar em equipe e buscar conhecimento através de pesquisas.

·         - Promover atividades com o cunho de tonar o ambiente escolar mais agradável para o aluno.

·         - Criar e executar projetos com fins interdisciplinares.

·         - Promover mais ações com valores humanísticos e sociais, com a participação dos alunos, integrando-os e cumprindo a missão da escola.

·         - Promover mais aulas práticas para um maior enriquecimento do curso.

·         - Fazer um melhor uso dos recursos físicos que a escola possui. 

 

 

 

2.       OBJETIVO GERAL II: Melhorar a gestão pedagógica.

Objetivos Específicos:

·          - Promover palestra com temas atuais dirigidos aos docentes.

·          - Incentivar os docentes a participarem das capacitações do CPS e transmitir o conhecimento aos demais professores.

·          - Incentivar os professores que ainda não possuem licenciatura para se licenciarem.

·          - Identificar e manter as ações pedagógicas que estão funcionando e mudar as estratégias e ações que não estão dando certo.

·          - Continuar identificando as causas da evasão escolar para um combate mais efetivo desse problema.

    ·          - Desenvolver uma ferramenta mais efetiva de recuperação paralela para    ajudar na redução de menções I e de alunos retidos. 

METAS

Meta: Reduzir em 50% a retenção.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivos

Desenvolver ferramentas para a aplicação e monitoramento da recuperação paralela.

Redução no número de menções I.
 

Justificativa
Houve um aumento significativo de alunos retidos no ano de 2016, e constataos que os alunos estão vindo cada vez mais deficientes em matemática e português, comprometendo o aprendizado na Etec.

Indicador

ATA do Conselho de Classe - 1º semestre e o 2º semestre de 2016. 

Meta: Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivo.
Diminuir a evasão do curso em 50%, para que possamos formar um número maior de alunos, conseguindo um melhor rendimento nos números dos alunos
que entram e saem formados.
Justificativa.
Para aumentar o número de alunos formados em nosso curso, podendo assim colaborar com o mercado de trabalho inserindo novos profissionais
qualificados.
Motivos.
Apesar de conseguirmos reduzir a evasão em alguns cursos, ainda não foi suficiente, pois em alguns cursos a evasão se mantem além do esperado.
Indicadores utilizados para inclusão da meta.
O indicador utilizado foi o BDCetec , com os dados de 2010 até 2016.

Meta: Oferecer ao menos 3 aulas práticas aos alunos de segurança do trabalho.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivos

Providenciar ao aluno a oportunidade da realização de aulas práticas nas disciplinas de combate a incêndio, trabalho em altura e espaço confinado.

Justificativa

Dar ao aluno a oportunidade de criar situações que será enfrentado por ele no mercado de trabalho, permitindo a escola formar um aluno mais capacitado e com melhores condições de resolver problemas do cotidiano no local de trabalho. Com
essa prática se preve também conseguir a redução da evasão do curso em questão.

Indicadores:
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Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório no quesito laboratório no curso técnico de segurança do trabalho.

BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico em segurança do trabalho. 

Meta: Promover 1 visita técnica aos alunos de cada curso ou eixo.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivo

Levar os alunos de administração em visitas técnicas e eventos fora da U.E.

Justificativa

Promover ao aluno a oportunidade de ver na prática tudo aquilo que foi ensinado em sala de aula, estimulando o aprendizado e fundamentando o conhecimento. Desse modo combatendo a evasão.

 

Indicador

BDCETEC - Evasão escolar no 1º e 2º semestre 2016 nos curso técnicos modulares.

Meta: Dobrar as ações humanísticas e a participação em eventos sociais dos alunos de Logística.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivo

Levar os alunos de logística em visitas técnicas e eventos fora da U.E.

Justificativa

Promover ao aluno a oportunidade de ver na prática tudo aquilo que foi ensinado em sala de aula, estimulando o aprendizado e fundamentando o conhecimento. Desse modo combatendo a evasão.

 

Indicador

BDCETEC - Evasão escolar no 1º e 2º semestre 2016 nos curso técnicos modulares.

Meta: Manter a atual demanda de pessoas inscritas no vestibulinho da classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivos

Criar um evento que integre os alunos, a família e a comindade local para que haja uma maior divulgação do curso técnico na comunidade e a sua importância para o individuo.
 

Justificativa

Manter o número de alunos interessados em fazer o curso técnico, permitindo a Etec cumprir seu papel principal que é de levar ensino profissional de qualidade as pessoas.
 

Indicador

BDCetec - 1º semestre e o 2º semestre de 2016. 

Meta: Realizar a Semana de Gestão, na Classe Descentralizada CEU Alvarenga

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivos

Trazer pessoas do mercado de trabalho até a escola, para mostrar a realizadade das empresas nos dias de hoje.

Justificativa

Dar ao aluno a oportunidade de ver situações que será enfrentado por ele no mercado de trabalho, permitindo a escola formar um aluno mais capacitado e com melhores condições de resolver problemas do cotidiano 
se preve também conseguir a redução da evasão do curso em questão.

Indicadores:

BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de administração. 

Meta: Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivo:
Permitir e promover a integração dos alunos do ETIM e dos modulares através de um projeto;
Cumprir, de modo eficiente, a Metodologia de Integração proposta pelos Planos de Cursos do CPS aos cursos de ETIM.
 
Justificativa:
Aproximar os alunos e professores para o desenvolvimento de um ambiente saudável, tanto de estudo quanto de trabalho.
 
Motivos:

         Baixo nível de Integração entre alunos de cursos diferentes;
         Discentes com conflitos de relação (aluno-aluno, professor-aluno)

 
Indicadores utilizados:
Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
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Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
Pesquisa interna do Grêmio com os demais alunos.

Meta: Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017

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 CPS aos cursos de ETIM.
 
Justificativa:
Tendo como princípio que a modalidade (ETIM) deverá priorizar a integração em todos os sentidos entre a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Educação Geral (Ensino Médio),
trabalhar com projetos interdisciplinares permitirá a contextualização e aplicabilidade da prática na formação profissional.
Assim, pretende-se que as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentes curriculares se complementem e inter-relacione.
 
Motivos:

         Melhorar a Integração entre Ensino Técnico e Médio;
         Discentes com conflitos de relação (aluno-aluno, professor-aluno)

 
Indicadores utilizados:

         Web Sai 2015 (Relatório)
Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
 

Meta: Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivo:

Permitir e promover a integração dos alunos de ETIM e modulares através de projetos;

Cumprir, de modo eficiente, a Metodologia de Integração proposta pelos Planos de Cursos do CPS aos cursos de ETIM.

 

Justificativa:

Através de pesquisas como de BOCHINIAK, demonstram que a interdisciplinaridade pode auxiliar na dissociação do conhecimento produzido e orientar a produção de uma nova ordem de 
constituindo condição necessária para melhoria da qualidade do Ensino Técnico, mediante a superação da fragmentação, uma vez que orienta a formação global do homem. Exercer a 
requer profundas mudanças na vida acadêmica, abrindo espaços efetivos para a prática da iniciação científica, da pesquisa e da extensão. 

Além desse fato, a ETEC tem os cursos ETIM que tem como princípio  priorizar a integração em todos os sentidos entre a Formação Profissional (Ensino Técnico) e a 
(Ensino Médio), trabalhar com projetos interdisciplinares permitirá a contextualização e aplicabilidade da prática na formação profissional.

Assim, pretende-se que as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentes curriculares se complementem e inter-relacione.

 

 

 Motivos:

         Baixo número de Projetos Interdisciplinares realizados na integra;

         Pouco nível de Integração entre Ensino Técnico e a Base Nacional Comum;

          

Indicadores utilizados:

         Web Sai 2015 (Relatório)

Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas

Meta: Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola

Duração: 1 Ano

Descrição:

bjetivo

Levar alguns alunos para participarem como expositores no FEETEPS.

Levar alguns alunos para participarem com expositores no FEBRACE. 

 

Justificativa
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Apresentar para todos a qualidades dos nossos alunos em fazerem projetos, e mostrar para eles a capacidade e o aprendizado aquirido aqui no curso e incentivar os demais alunos a se manterem no curso, mostrando
que eles também podem adquirir essas competencias e habilidades.

 

Indicador

BDCETEC - Evasão escolar no 1º e 2º semestre 2016 nos curso técnicos modulares.

Meta: Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos professores e alunos.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Objetivos

Criar um projeto interdisciplinar.

Aumentar a participação dos alunos em projetos realizados pela escola.  

Criar eventos que atraia a comunidade e comerciantes locais.

  

Justificativa

Através dessas atividades diferenciadas, pretende incentivar a permanencia do aluno na escola, tirando ele da sala de aula e mostrando práticas diferenciadas, utilizando de diversas ferramentas para promover o
ensino. Além de apresentar a qualidade de nossos cursos a comunidade local, aumentando assim a demanda de nossos cursos.
 

Indicador

BDCetec - aumento na evasão escolar no vestibulinho no 1º e 2º semestre de 2016.

Meta: Incentivar os professores a fazerem licenciatura

Duração: 1 Ano

Descrição:

INTRODUÇÃO

Desenvolver um estudo sobre a docência na Educação Profissional e Superior nos remete às preocupações vivenciadas pela educação de como podemos trabalhar com o conhecimento, desde as suas formas de
organização, seus modos de ensino e aprendizagem dentre outros fatores que explicitam a complexidade de atuar como professores no contexto social atual. Estamos vivenciando na atualidade uma era de tensões no
campo educativo, tensões estas significativas que se configuram no trabalho com o saber: entre o global e o local, o universal e o particular, entre a tradição e o moderno, assim como as preocupações com o avanço
do conhecimento e o tempo hábil de assimilação dos mesmos como, por exemplo, o desenvolvimento do conhecimento das novas tecnologias que mudam aceleradamente. Na atualidade, as transformações
expressivas nos setores sociais, políticos, econômicos e culturais tem demarcado uma palavra de ordem: mudança. Malusá e Feltran (2003) mostram que é nesse cenário de rápidas modificações sociais que se instala
uma crise conceitual com relação aos saberes e habilidades que o professor, em todos os níveis de ensino, deve possuir. Neste texto temos como objetivo discutir sobre a formação de docentes bacharéis que atuam
na Educação Profissional (EP) e no Ensino Superior (ES), considerando o contexto social em que ela se configura atualmente, assim como apresentar os desafios existentes para a atuação de professores nesses
campos de ensino. Partimos então da questão norteadora: Que desafios precisam ser enfrentados na formação de docentes para o campo da Educação Profissional e Ensino Superior? Desenvolvemos a temática
proposta por meio de revisão bibliográfica assim como utilizamos parte de estudos e pesquisas desenvolvidas por Oliveira (2011) sobre a formação de bacharéis que exercem a profissão docente. Buscando responder
a questão proposta, na primeira seção deste texto apresentamos um cenário sobre a formação de docentes para o Ensino Superior e para o campo da Educação Profissional destacando as necessidades de formação
pedagógica de bacharéis que atuam nesses campos como docentes. Na segunda seção, apresentamos uma discussão sobre os desafios da formação de bacharéis para o exercício da docência, buscando contribuir
com um debate teórico-prático em torno dessa problemática e finalizamos pontuando os principais aspectos apresentados destacando perspectivas futuras de ampliação da discussão.

Os desafios da Formação pedagógica de professores para Educação Profissional 

O trabalho do docente universitário e da Educação Profissional hoje se desenvolve principalmente por meio de estudos e pesquisas, do desenvolvimento e inovações pedagógicas, da orientação e avaliação dos alunos,
da participação responsável na organização das propostas político-pedagógicas dos departamentos e cursos, orientação de alunos, na seleção de novos professores, na gestão acadêmica dentre outras tantas que
desenvolvem para manter as atividades de uma instituição que oferece Ensino Superior (BENEDITO; FERRER; FERRERES, 1995). Apesar dos concursos ainda enfatizarem os conhecimentos específicos de área
mais do que os conhecimentos sobre a docência, estudos sobre a formação docente já apontam características que o professor deve obter para o exercício da profissão. Com base nas leituras de Anastasiou (2004) e
reconhecendo as dimensões apresentadas por Grillo (2000) elenco alguns conhecimentos que somados aos conhecimentos de área de formação do bacharel são necessários ao docente de Ensino Superior e da
Educação Profissional, tais como:  Conhecimento dos fins sociais e educativos da instituição em que está vinculado;  Inteligência interpessoal, na qual estão incluídas as habilidades nos relacionamentos
interpessoais;  inteligência relacional- como capacidade dos professores serem competentes na interação com o outro nos contextos em que estão inseridos;  Conhecimento pedagógico- teorias e práticas que
auxiliam no desenvolvimento da ação docente;  Conhecimento do contexto – quem são seus alunos e em que espaço se desenvolve o ato educativo. Considerando estes elementos como importantes ao professor,
faz-se necessário que por meio da formação continuada ele possa rever suas ações e resignificar os sentidos que atribuem a docência como profissão. Considero que o debate sobre os sentidos de docência e as
relações com a formação inicial não é algo necessário só na investigação sobre os bacharéis que atuam como professores, mas também aos licenciados, pois a identidade docente e seu desenvolvimento profissional se
constroem em processo historicamente e em relação com as alteridades nos contextos em que estão inseridos. Oliveira (2011) mapeia em sua pesquisa, lugares de formação da docência universitária e indicou que eles
não tem se constituído com o reconhecimento da sua legitimidade, algo que compreendemos que também acontece na Educação Profissional. A formação do docente universitário fica à mercê da boa vontade de
gestores ou de políticas desenvolvidas eventualmente e descontinuadas, e por isso são pouco reconhecidas no meio acadêmico. Existem inúmeros lugares formativos sendo assumidos, geralmente com duração
temporária e pouco sistematizados institucionalmente. Considero, assim, essencial que as instituições de ensino incentivem a ampliação de seus espaços formativos para seus docentes. O contrário disto, conduz ao
desempenho do profissional sem uma maior reflexão sistematizada ou dito de outra forma, um desempenho em que a sua prática pedagógica não se faz como foco de análise. Diante dessas considerações, a ampliação
dos espaços de formação constituem-se como desafios. Entre esses espaços destaco: os incentivos da pesquisa sobre a própria prática, a ampliação das discussões sobre a formação docente nos programas de pós-
graduação, a ampliação da formação continuada institucional e a instituição de uma política de formação continuada para a docência de Ensino Superior e na Educação Profissional no interior das universidades e dos
Institutos Federais.  A pesquisa sobre a própria prática como espaço de autoformação A pesquisa sobre a própria prática pode ser considerada como um espaço de formação porque alia a investigação ao ensino,
submetendo-o ao exame crítico e ainda, auxilia o professor a encontrar soluções e conduzir a sua prática da melhor maneira possível resiginificando a relação teoria e prática no seu cotidiano. As reformulações das
formas de atuação docente podem ser feitas instituindo novas práticas fazendo com que a universidade alcance seus objetivos de oferecer uma formação de qualidade aos seus alunos. O professor, como investigador
refletindo sobre a sua própria função como docente, amplia os conhecimentos sobre a sua ação profissional e, consequentemente, as instituições em que estes professores estão inseridos são beneficiadas por essa
prática. Alarcão (2003) aponta quatro razões para que os professores desenvolvam pesquisas sobre suas próprias práticas, sendo a primeira para que eles se assumam como protagonistas no campo curricular e
profissional, passando a ter mais elementos para enfrentar os problemas emergentes desta mesma prática. A segunda razão expressa pela referida autora, refere-se a consideração de que esta é um modo privilegiado
de desenvolvimento profissional e organizacional. Em terceiro lugar, a pesquisa sobre a própria prática contribui para a construção de um patrimônio do conhecimento sobre os professores como grupo profissional e
por último, contribui para o conhecimento mais amplo sobre os problemas educativos. Assim, os problemas oriundos emergentes da ação docente nos seus diversos níveis requerem do professor capacidades de
problematização e investigação para além do bom senso e da boa vontade profissionais. A pesquisa sobre a própria prática não é algo que deve ser realizado de forma rotineira, sem investimento afetivo, pois o
docente não deve partir do pressuposto de que é o cargo de professor na instituição que o torna um bom docente, mas o contrário, essa investigação requer o sentido de ser um protagonista social. Por isso, o docente
deve assumir o compromisso nesse projeto de autoformação visando a transformação de sua prática e contribuir para a formação de novos paradigmas na sua ação como professor. Pesquisar sobre a própria prática
torna-se então um espaço de autoformação e beneficia o professor e aos alunos simultaneamente gerando conhecimentos, assim como desenvolve os saberes e competências como professor. A sala de aula como
espaço de investigação possibilita ao docente universitário o conhecimento crescente sobre o ensino e aprendizagem em condições reais.  A ampliação dos espaços de formação docente nos programas de pós-
graduação Se for observado os espaços existentes para a formação docente no Brasil, pode ser percebido que nos cursos de licenciaturas estão a responsabilidade da formação do profissional docente de educação
básica, mas no que corresponde a formação do docente de Ensino Superior e da Educação Profissional esse é um espaço que necessita ser ampliado. Na universidade e nos Institutos Federais de Educação, Ciência e
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Tecnologia encontramos como desafio a ampliação de espaços de formação do docente nos programas de pós-graduação, em especial nos cursos stricto sensu. Apesar da formação docente da Educação Superior no
Brasil fazer parte dos objetivos dos programas de pós-graduação enunciados no parecer 977/65 da Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação, de acordo com Soares e Cunha (apud
OLIVEIRA, 2011), essa era uma preocupação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, no período inicial da implementação dos programas de pó-graduação, período em que os
mestrados eram mais enfatizados que os cursos de doutorado no país. Entretanto, com o fortalecimento dos programas que passaram a oferecer o doutorado, o foco da atenção passou da formação da docência para
a formação do pesquisador fazendo com que os saberes docentes tenham sido silenciados nos cursos de pós-graduação. A concepção de que na formação do pesquisador está implícita a formação docente defendida
nos Planos Nacionais de Pós-Graduação de responsabilidade da CAPES, passa pela perspectiva de que formando o pesquisador naturalmente se forma o professor. Esta afirmativa parte do princípio de que existe a
indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Isto é algo a ser refletido e discutido dentro dos programas de pós-graduação, pois como pode ser observado nos resultados de pesquisa de Oliveira (2011), no lugar da
indissociabilidade está presente a fragmentação entre a pesquisa e o ensino, ou seja, os professores não estabelecem relação entre suas atividades de pesquisa com as de ensino. Isto também pode ser visto nos
registros de Oliveira (2011) quando afirmam que as atividades de ensino e pesquisa têm historicamente sendo trabalhadas de formas distintas e consequentemente a interação entre as mesmas não se concretiza
espontaneamente, mas depende de vários fatores que envolvem principalmente as concepções de ensino e pesquisa dos próprios professores. Nesse contexto, a pós-graduação tem perdido cada vez mais o espaço de
formação do professor, sendo pouco reconhecido pelos bacharéis a importância da pós-graduação para sua formação pedagógica, ficando contudo, a formação do pesquisador como maior contribuição neste nível de
formação. Assim, a formação do docente de Ensino Superior e Profissional no Brasil, na maior parte das vezes, fica sujeito às políticas institucionais por meio de pontuais ações de educação continuada. Para as
autoras são raras as instituições que assumem claramente a importância dos saberes pedagógicos para os seus professores e se responsabilizam por iniciativas regulares nessa direção, incluindo as propostas
pedagógicas de seus programas de pós-graduação stricto sensu. Reconhecendo que a docência implica a atuação de profissionais de múltiplas áreas do conhecimento e formação profissional na profissão docente, faz-
se necessário a ampliação das discussões sobre a obrigatoriedade das disciplinas pedagógicas nos cursos de pós-graduação stricto sensu, para que possa ser assegurado a este nível de ensino a possibilidade de
profissionais com formação docente ainda que sejam bacharéis em sua formação inicial.  A necessidade da instituição de uma política de formação continuada do docente universitário Diante do desafio de ampliar os
espaços formativos do docente para a Educação Profissional e Ensino Superior considerando a pesquisa sobre a própria prática como instrumento de autoformação, da importância da pós-graduação para formação
do docente, reforçamos nesse momento a importância da instituição de uma política de formação continuada dos docentes para a atuação nos campos de pesquisa foco deste estudo. Na busca de elementos que me
auxiliassem a escrita sobre a importância da formação de políticas de formação do docente de Ensino Superior e Educação Profissional percebemos que muitas referências existentes tratam das políticas da formação
do docente da educação básica. Assim, por exemplo, a Política Nacional de formação de professores, instituída em Diário Oficial da União de 30 de janeiro de 2009, que tem por finalidade proporcionar a formação
continuada dos profissionais de magistério da educação básica. Entretanto, sobre a existência de uma política nacional de formação continuada dos docentes de Ensino Superior e da Educação Profissional ainda existe
um silêncio, o que me faz perceber ser este um desafio que não se limita aos Institutos e Universidades Federais. Na CAPES as políticas de formação continuada estão focadas nos cursos de atualização e de
especialização dos docentes da educação básica, que tornaram-se de sua responsabilidade e são homologados por seu Conselho Técnico-Científico da Educação Básica. Dentre os pontos apresentados pela CAPES
sobre esta política implementada em 2009, um dos destaques está no reconhecimento de que a formação docente para todas as etapas da educação básica é compromisso do Estado. Sobre o ensino superior
especificamente, na Própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 é apresentada uma concepção de qualificação docente para o Ensino Superior onde os cursos de pós-graduação são
considerados como formadores dos docentes e conforme apresentamos nem sempre os cursos cumprem com esse objetivo formativo, pois a pesquisa é parte integrante da qualificação profissional, mas não pode ser
considerada como via única de qualificação.

No decorrer de nossas leituras vimos que a LDB de nº 9.394/96 não faz referência à formação pedagógica do docente nem de Ensino superior nem da Educação Profissional por isso, compreende-se como “silêncio”
quanto a essa formação do professor desses campos de atuação. Isto faz com que a formação fique sob a iniciativa individual ou institucional de forma esparsa e o desafio é torná-la um projeto de âmbito nacional de
formação de professores. A defesa pela sistematização da formação continuada como política de formação decorre de acreditarmos que ela pode oferecer subsídios ao docente de Ensino Superior e da Educação
Profissional para que ele consiga enfrentar o momento de crise e incertezas vivenciados nas suas experiências cotidianas, pois a busca de soluções diante das incertezas gera uma demanda por novas competências,
novas habilidades e exigem que o docente esteja em contínuos estudos. Com nossa experiência na docência de Ensino Superior consideramos importante, ainda que nossa formação acadêmica se volte para estudos
sobre formação docente, estar continuamente estudando a partir do que temos vivenciado, das angústias, das necessidades de mudanças nas práticas que desenvolvemos, de rever alguns conceitos, de estarmos mais
atentas e desenvolvermos nossa prática a partir do conhecimento dos alunos reais que temos e não a partir dos alunos ideais, de debater com os colegas os problemas existentes com as turmas, de tornar mais
significativa a aprendizagem no ensino superior. Os docentes como um todo, e não apenas os bacharéis necessitam fazer parte de uma instituição coletiva que discute e que renova suas práticas, atenta as necessidades
da comunidade em que faz parte, buscando o que tanto se almeja: melhoria da qualidade de ensino oferecida e formação de profissionais que possam atuar e transformar os meios em que estão inseridos. Ser bacharel
e professor ao mesmo tempo torna-se um elemento essencial na contribuição com a formação dos seus alunos, principalmente, ao compartilhar com eles as experiências vivenciadas em sua área de atuação, pois como
profissionais que possuem experiência no mundo do trabalho, podem desenvolver sua ação a partir dos desafios e das exigências que surgem. Eles trazem a realidade para a sala de aula e contribuem na formação dos
discentes, mas a formação continuada é imprescindível e deve fazer parte de suas experiências. A instituição da Política de Formação continuada do docente universitário e da Educação Profissional e o estímulo para
que o docente desenvolva como projeto pessoal formar-se e profissionalizar-se como docente, contribuirá para ampliação dos saberes da docência e da possibilidade da ressignificação sobre suas práticas. Dessa
forma, indagar sobre o porquê da criação de Política de Formação de docentes da Educação Profissional e Superior constitui um grande desafio posto que, fazer da Instituição um espaço de formação onde os
profissionais se proponham a refletir e ressignificar suas práticas, supõe debruçar-se sobre o aperfeiçoamento teórico e prático da sua própria formação como docentes, objetivando o exercício profissional de
qualidade. Diante do silêncio constatado em torno da existência de Políticas de Formação Continuada para a Educação Superior e da Educação Profissional, consideramos a partir do compromisso como educadoras
que vivencia e reconhece a necessidade de Políticas dessa natureza em ambientes educacionais, a necessidade de propormos um conjunto de explicitações que podem vir a converter-se em pautas de discussões, em
orientações de políticas formativas.

Nestes termos e no âmbito do que temos refletido uma política comprometida com a qualificação da formação de professores no Ensino Superior e na Educação Profissional, poderá pleitear as seguintes pautas: 
Enquanto direito a ser pleiteado pela comunidade de professores, uma formação continuada de qualidade deve refletir o conjunto das necessidades dessa comunidade, como um compromisso de sujeitos históricos e
envolvidos com seu processo formativo, sempre em construção;  Emergindo das necessidades de sujeitos plurais, atores e autores do seu processo formativo, as proposições se perspectivarão em termos
contemporâneos considerando as parcerias, as negociações democráticas, o debate criativo, além das inevitáveis tensões que emergirão dessas negociações;  Como consequência dessa pluralidade e das
configurações nas quais emergirão o debate como fonte criadora de uma Política de Formação, os investimentos feitos em conhecimentos, atividades e valores concernentes à formação, deverão ter como princípio e
orientação o bem comum;  As experiências formativas dos professores, suas implicações nos contextos acadêmicos bem como as experiências extra-muro da Instituição, constituirse-ão referências na
construção/formalização de um corpus de conhecimento formativo fundamental à proposição de uma política de formação continuada;  Os princípios estruturantes de uma política de formação continuada deverão se
dirigir ao desenvolvimento de uma identidade profissional, que considere a docência como uma atividade complexa que envolve seres humanos e suas relações com os processos de ser, fazer, aprender e conviver; 
Os princípios norteadores de uma política de formação continuada considerará o ser em sua singularidade e em relação com os outros seres, com os espaços institucionais nos quais a formação se desenvolve, além
dos contextos mais amplos, envolvendo o mundo em que os seres estão e vivenciam experiências inovadoras e criativas; As considerações apresentadas nesta seção significam novos pontos de partida para o
desenvolvimento de estudos sobre os espaços de formação do docente de Ensino Superior e da Educação Profissional. Compreendemos que estas são questões que afetam nosso cotidiano das universidades e nos
Institutos Federais que ofertam Ensino Superior e que precisam de maior atenção e ampliação dos espaços de discussão. As ações desenvolvidas nas salas de aula e departamentos precisam ultrapassar os muros,
devem ser debatidas e resignificadas por meio de ações coletivas desenvolvidas institucionalmente.

Considerações finais

No decorrer deste texto apresentamos a necessidade de ampliação dos espaços de formação do docente de Ensino Superior e da Educação Profissional considerando a necessidade da formação pedagógica em
especial de bacharéis que exercem a atividade docente. A ampliação dos espaços de formação constitui-se como desafio. No decorrer do texto destacamos a importância da pesquisa sobre a própria prática, da
ampliação dos Programas de Pós-Graduação, especialmente, de espaços de discussão nesses programas de formação para a docência, assim  como defendemos a instituição de uma política de formação para a
docência de Ensino superior e da Educação Profissional no interior das universidades e dos Institutos Federais. Com base nas discussões apresentadas no decorrer deste texto, não temos como objetivo apresentar
respostas imediatas, mas possibilitar novos questionamentos que possam conduzir a reflexão sobre as necessidades formativas de docentes que atuam nos campos da Educação Profissional e Superior. Ressaltamos a
necessidade de ampliação estudos e pesquisas sobre a ação de bacharéis como professores, pois envolve a discussão sobre a sua profissionalização docente, que muitas vezes se apóia na própria experiência como
aluno e profissional para exercer a docência como profissão. Por isso, a partir dos problemas que a própria ação dos bacharéis apresentam, podemos desconstruir e reconstruir dialogicamente o que eles pensam
sobre ser professores, seus saberes e ações a partir de suas próprias situações de trabalho, e isto constitui-se como uma necessidade formativa.

Meta: Realocar mais computadores para a biblioteca

Duração: 1 Ano

Descrição:

RESUMO:

A aquisição de mais computadores para a biblioteca é uma reivindicação da comunidade, principalmente alunos do noturno.
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Apesar da biblioteca já possuir computadores, se faz necessário aumentar o número para atender a demanda atual e satisfazer as necessidades de muitos de nossos alunos que não tem computador em casa para fazer
pesquisa e realizar as atividades pedidas pela escola.

JUSTIFICATIVA:

Apesar da biblioteca já possuir computadores, se faz necessário aumentar o número para atender a demanda atual e satisfazer as necessidades de muitos de nossos alunos que não tem computador em casa para fazer
pesquisa e realizar as atividades pedidas pela escola.

 RESULTADO ESPERADO:

 Pretende-se colocar mais 2 (dois) computadores na biblioteca para somar com os outros 12 (doze) que já temos.

Meta: Melhorar a relação professor x aluno

Duração: 1 Ano

Descrição:

A prática pedagógica por meio do desenvolvimento de projetos é uma forma de conceber educação que envolve o aluno, o professor, os recursos disponíveis, inclusive as novas tecnologias, e todas as
interações que se estabelecem nesse ambiente, denominado ambiente de aprendizagem. Este ambiente é criado para promover a interação entre todos os seus elementos, propiciar o desenvolvimento da autonomia do
aluno e a construção de conhecimentos de distintas áreas do saber, por meio da busca de informações significativas para a compreensão, representação e resolução de uma situação-problema. Fundamenta-se nas
idéias piagetianas sobre desenvolvimento e aprendizagem, inter-relacionadas com outros pensadores dentre os quais destacamos Dewey, Freire e Vygotsky.

Trata-se de uma nova cultura do aprendizado que não se fará por reformas ou novos métodos e conteúdos definidos por especialistas que pretendam impor melhorias ao sistema educacional vigente. É uma mudança
radical, que deve tornar a escola capaz de:

§  atender às demandas da sociedade;

§  considerar as expectativas, potencialidades e necessidades dos alunos;

§  criar espaço para que professores e alunos tenham autonomia para desenvolver o processo de aprendizagem de forma cooperativa, com trocas recíprocas, solidariedade e liberdade responsável;

§  desenvolver as capacidades de trabalhar em equipe, tomar decisões, comunicar-se com desenvoltura, formular e resolver problemas relacionados com situações contextuais;

§  desenvolver a habilidade de aprender a aprender, de forma que cada um possa reconstruir o conhecimento, integrando conteúdos e habilidades segundo o seu universo de conceitos, estratégias, crenças e
valores;

§  incorporar as novas tecnologias não apenas para expandir o acesso à informação atualizada, mas principalmente para promover uma nova cultura do aprendizado por meio da criação de ambientes que
privilegiem a construção do conhecimento e a comunicação.

A aprendizagem por projetos ocorre por meio da interação e articulação entre conhecimentos de distintas áreas, conexões estas que se estabelecem a partir dos conhecimentos cotidianos dos alunos, cujas
expectativas, desejos e interesses são mobilizados na construção de conhecimentos científicos. Os conhecimentos cotidianos emergem como um todo unitário da própria situação em estudo, portanto sem fragmentação
disciplinar, e são direcionados por uma motivação intrínseca. Cabe ao professor provocar a tomada de consciência sobre os conceitos implícitos nos projetos e sua respectiva formalização, mas é preciso empregar o
bom-senso para fazer as intervenções no momento apropriado.

Trabalhar com projetos significa lidar com ambigüidades, soluções provisórias, variáveis e conteúdos não identificáveis a priori e emergentes no processo. Tudo isso se distingue de conjecturas pela
intencionalidade explicitada em um plano que inicialmente é um esboço ou design caracterizado pela plasticidade, flexibilidade e abertura ao imprevisível, sendo continuamente revisto, refletido e reelaborado durante a
execução.

O plano é a espinha dorsal das ações e vai se completando durante a execução na qual evidencia-se uma atividade que rompe com as barreiras disciplinares, torna permeável as suas fronteiras e caminha em
direção a uma postura interdisciplinar para compreender e transformar a realidade em prol da melhoria da qualidade de vida pessoal, grupal e global.

O desenvolvimento de um projeto envolve um processo de construção, participação, cooperação e articulação, que propicia a superação de dicotomias estabelecidas pelo paradigma dominante da ciência e as
inter-relaciona em uma totalidade provisória perpassada pelas noções de valor humano, solidariedade, respeito mútuo, tolerância e formação da cidadania, que caracteriza o paradigma educacional emergente (Moraes,
1997).

O professor que trabalha com projetos de aprendizagem respeita os diferentes estilos e ritmos de trabalho dos alunos desde a etapa de planejamento, escolha do tema e respectiva problemática a ser
investigada. Não é o professor quem planeja para os alunos executarem, ambos são parceiros e sujeitos de aprendizagem, cada um atuando segundo o seu papel e nível de desenvolvimento.

As questões de investigação são formuladas pelos sujeitos do conhecimento levando em conta suas dúvidas, curiosidades e indagações e, a partir de seus conhecimentos prévios, valores, crenças, interesses e
experiências, interagem com os objetos de conhecimento, definem os caminhos a seguir em suas explorações, descobertas e apropriação de novos conhecimentos.

Cabe ao professor incitar o aluno a tomar consciência de suas dúvidas temporárias e certezas provisórias (Fagundes et al., 1999), ao mesmo tempo em que o ajuda a articular informações com conhecimentos
anteriormente adquiridos e a gerenciar o seu desenvolvimento.

O professor é o consultor, articulador, mediador, orientador, especialista e facilitador do processo em desenvolvimento pelo aluno. A criação de um ambiente de confiança, respeito às diferenças e
reciprocidade, encoraja o aluno a reconhecer os seus conflitos e a descobrir a potencialidade de aprender a partir dos próprios erros. Da mesma forma, o professor não terá inibições em reconhecer seus próprios
conflitos, erros e limitações e em buscar sua depuração, numa atitude de parceria e humildade diante do conhecimento que caracteriza a postura interdisciplinar.

A interdisciplinaridade (Fazenda, 1994) caracteriza-se pela articulação entre teorias, conceitos e idéias, em constante diálogo entre si; não é categoria de conhecimento, mas de ação (...) 
um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar (ib, 28). Esta postura favorece a articulação horizontal entre as disciplinas numa relação de reciprocidade, e, ao mesmo tempo, induz a um aprofundamento
vertical na identidade de cada disciplina, propiciando a superação da fragmentação disciplinar.

A partir de uma mudança pessoal e profissional é que se começa a refletir sobre a mudança da escola para uma escola que incentive a imaginação criativa, favoreça a iniciativa, a espontaneidade, o
questionamento e a inventividade, promova e vivencie a cooperação, o diálogo, a partilha e a solidariedade.

Mas, para transformar o sistema educacional é preciso que essa reciprocidade extrapole os limites da sala de aula e envolva todos que constituem a comunidade escolar: dirigentes, funcionários administrativos,
pais, alunos, professores e a comunidade na qual a escola encontra-se inserida.

Meta: Criar ações e projetos de integração entre professores das bases técnicas e do núcleo comum

Duração: 1 Ano

Descrição:

aa

Meta: Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração entre professores da base nacional comum e a base técnica

Duração: 1 Ano

Descrição:
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Considerações Acerca do Trabalho Coletivo e da Proposta Educacional

Por trabalho coletivo entende-se aquele realizado por um grupo de pessoas - diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, membros do Conselho de Escola e demais representantes da comunidade -
que têm um compromisso com a causa da democratização da Educação Escolar no País, no Estado, no Município, e que atuam com o objetivo de contribuir para assegurar o acesso do aluno à Escola, sua
permanência nela e a melhoria da qualidade de ensino. Esse trabalho é caracterizado pela articulação da equipe escolar em torno da função social da Escola, sintetizada na tentativa de "democratizar os conhecimentos
acumulados historicamente pela humanidade e construir o novo conhecimento". A realização do trabalho coletivo não supõe apenas a existência de profissionais que atuem lado a lado numa mesma Escola, mas exige
educadores que tenham pontos de partida (princípios) e pontos de chegada (objetivos) comuns. É necessário, assim, que os educadores de uma Escola discutam e reflitam sobre alguns elementos curriculares básicos:
educador, professor, aluno, Escola, sociedade, objetivos, conteúdos, métodos de ensino e avaliação. É preciso também haver um certo consenso entre os docentes, pois estes elementos podem estar sendo percebidos
por óticas teórico-práticas vinculadas a diferentes correntes, tais como o tradicionalismo, o escolanovismo, o tecnicismo e as tendências progressistas, que também apresentam divergências entre si. A prática atual dos
educadores escolares brasileiros é marcada por um certo "ecletismo pedagógico", no qual estão presentes, de maneira contraditória, elementos das diferentes tendências da Educação Escolar. Por exemplo: é possível
identificar num professor cujo discurso é marcadamente progressista comportamentos bastante conservadores no trato com os conteúdos do ensino e na própria interação com os alunos. Não há, assim, uma
correspondência necessária entre discurso e prática pedagógica. Desta forma, construir um trabalho coletivo coerente, articulado e posicionado na Escola é tarefa desafiante, que exige empenho, persistência, paciência
e crença naquilo que se quer. Esta construção é permeada por valores que extrapolam os muros da Escola e envolvem a realidade social como um todo; e o que está em jogo, nesta concepção de trabalho coletivo, é
o próprio fortalecimento da sociedade civil em torno de alguns ideais democráticos, pela ótica dos interesses e necessidades das camadas majoritárias da população. Fala-se em construção do trabalho coletivo porque
se trata não de algo dado ou tutelado pelo Estado, mas de algo que passa, necessariamente, pela cidadania dos educadores escolares. Assim, o "coletivo" no interior da Unidade Escolar deve reforçar o "coletivo" no
contexto social mais amplo e vice-versa. O trabalho coletivo na Escola deve estar voltado para a construção de um perfil de cidadão, na ótica da Educação Escolar, que difere mas interage com o processo educativo
que ocorre na sociedade como um todo. Isto significa que a Escola precisa ter claro aquilo que ela espera do aluno ao final, e assim por diante. Uma exigência do trabalho coletivo é a- ampla clareza que os
educadores devem ter da situação da Unidade Escolar, de seus problemas, das causas desses problemas e do contexto no qual se manifestam. Esta clareza é uma capacidade a ser desenvolvida pelo corpo de
profissionais que atuam numa determinada Escola. Trabalhar coletivamente é, então, algo a ser conquistado a médio e a longo prazos, que exige disponibilidade de cada uma das pessoas envolvidas no processo. Exige
mais: querer crescer, mudar, transformar; querer participar do processo de criação de uma nova Escola, de uma nova sociedade. É bastante comum a constatação da falta de clareza da equipe escolar em relação aos
problemas básicos da própria Unidade na qual atua. Em alguns casos existe uma visão superficial e desarticulada da problemática enfrentada, que não chega a distinguir o que é problema estrutural da sociedade e
penetra na escola do que é conjuntural, específico do infra-escolar e dos problemas que têm suas causas na interação do estrutural, do conjuntural e do escolar. Nesta perspectiva, é preciso que os educadores
escolares estejam permanentemente identificando, caracterizando e elaborando propostas para a superação dos problemas que enfrentam. É preciso mencionar, ainda, que o trabalho coletivo é fruto de um processo
de planejamento e um meio para a elaboração da Proposta Educacional da Escola. Esta Proposta Educacional precisa estar incorporada à ação de cada educador e, ao mesmo tempo, deve estar concretizada num
documento, fruto de um processo de planejamento coletivo. Cabe lembrar, enfim, que a Escola necessita desenvolver a capacidade de pensar o seu trabalho a longo prazo, com objetivos a serem atingidos anual,
bienal, trienal e qüinqüenalmente. Embora isto seja difícil num país em que não se tem clareza política e econômica do que vai ocorrer amanhã, este argumento não deve ser utilizado para que a Escola planeje (quando
o faz) somente o seu dia seguinte.

 

Entraves Que Dificultam o Trabalho Coletivo na Escola

A construção do trabalho coletivo nas técnicas de cursos integral exige que os educadores tenham clareza dos fatores que inviabilizam, atualmente, esta forma de trabalho: • A nossa sociedade valoriza e reforça o
individualismo nas pessoas, como elemento básico para a manutenção e expansão do sistema capitalista vigente. A questão do individualismo, portanto -presente também nas escolas, mas não só -, é uma característica
da estrutura da sociedade brasileira. • Os cursos de formação de professores (Habilitação para o Magistério, Pedagogia e Licenciaturas) não vivenciam uma proposta pedagógica fruto de um trabalho coletivo dos
docentes que atuam nestes cursos. Ironicamente, os futuros educadores escolares aprendem nos próprios cursos de formação como trabalhar de maneira desarticulada e fragmentada, sem uma percepção e um
compromisso com a visão de totalidade do currículo escolar. Em outras palavras, a ausência de um trabalho pedagógico interdisciplinar nos próprios cursos de formação contribui para a desarticulação do trabalho na
Unidade Escolar. 

 • Não existe, portanto, uma tradição de trabalho coletivo nas escolas estaduais em geral. • Faltam lideranças que coordenem um trabalho coletivo, centrado em torno da formação de um tipo de cidadão. • Falta aos
professores a vivência de uma proposta de trabalho curricular interdisciplinar, na qual a interdisciplinaridade deixe de ser um conceito abstrato, transformando-se numa proposta pedagógica coletiva, concreta e
progressista. 

Tentando resolver esses problemas, essa meta pretende unir os professores para trabalhar em equipe, deixando suas peculiariadades de lado focando em trabalho que una as bases nacional comum e as bases técnicas.

Meta: Avaliar continuamente os alunos atendidos por recuperação continua, aferindo os avanços conquistados, com vistas à sua permanência ou não nas atividades de
recuperação;

Duração: 1 Ano

Descrição:

Recuperação contínua é uma estratégia pedagógica que visa evitar o acúmulo de defasagens e, ao mesmo tempo, favorecer um trabalho de recuperação mais profundo. Com frequência, as dificuldades dos alunos se acumulam até
o final do ano – para que só então, com pouco tempo, a escola tente resgatar aprendizados que precisariam de mais tempo e atenção para de fato serem assimilados.

Em vez disso, a recuperação contínua organiza avaliações e monitoramento constantes ao longo do ano. A partir dos diagnósticos, são elaborados planos de estudos que levam em consideração as particularidades de cada aluno,
assim como o tempo disponível para que ele adquira cada competência.

A ideia é que esse processo possa fazer parte do planejamento pedagógico da escola, sendo pensado como mais uma das etapas contínuas de aprendizagem dos alunos; principalmente daqueles que encontram maior dificuldade para
acompanhar o andamento geral de sua turma.

POR QUE APLICAR A RECUPERAÇÃO CONTÍNUA?

“Se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqueles conteúdos que são pré-requisito para outros vão gerando novas dificuldades, que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes
intransponíveis”, escreve Maria Celina Belchior no livro O Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação.

Estes são os principais benefícios da recuperação contínua:

A possibilidade de detectar e eliminar defasagens de aprendizagem;
A garantia de que os alunos tenham todos os conhecimentos necessários para avançar na vida acadêmica;
O respeito às diferenças dos alunos, oferecendo oportunidades alternativas de aprendizado conforme suas dificuldades;
A criação de um significado mais profundo e eficaz aos processos de recuperação;
O desenvolvimento de atividades pedagógicas a partir de avaliação contínua e monitoramento do aprendizado dos alunos.

BOAS PRÁTICAS PARA A RECUPERAÇÃO CONTÍNUA

Há diversas estratégias que a escola pode colocar em prática para ampliar os resultados da recuperação contínua:

Aplicar dinâmicas de aprendizado colaborativo, nas quais alunos com maior domínio do tema ajudam aqueles que têm mais dificuldade;
Sugerir conteúdos complementares que apresentem novas visões de um mesmo tema ou relacionem o assunto com a realidade da turma;
Planejar aulas voltadas para assuntos específicos que geraram maior dificuldade para o grupo.
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Meta: Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Objetivos

Organizar a biblioteca permitindo divulgar o acervo aos alunos.

Aproximar o grêmio estudantil da biblioteca e do bibliotecário, permitindo a criação de eventos em conjunto na biblioteca.

Tornar a biblioteca um espaço educacional, não somente um depósito de livros.

 

 Justificativa

A biblioteca é uma extenção da sala de aula, um lugar onde o aluno vai buscar novos conhecimentos, para que isso aconteça é necessário que a escola oferaça aos alunos um espaço mais dinâmico e atrativo para que
ele sinta prazer em ir visitá-la e buscar por novos conhecimentos. 

 

Indicador

Observatório escolar 2015 - Todos os requisitos que avaliam a biblioteca foram considerados não realizados. 

Resultados 

A meta já foi alcançada no ano anterior e já não temos mais esse problema, mas como ela está associada para ocorrer até esse ano, não foi possível remove-la do PPG. 

Meta: Implantar Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio

Duração: 3 Anos

Descrição:

 OBJETIVO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo

capacitar o aluno para:

·         formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho;

·         formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologias politicamente corretas, prezando a qualidade de vida e
promovendo o bem-estar da comunidade;

·         adicionalmente pretende capacitar para:
o   compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos regional e global;
o   aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis  à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade 

ética;
o   ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar  em organizações;
o   desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade;
o   desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização, buscando melhorias e proporcionando transformações;
o   desenvolver estudos sobre a região onde a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização;

o   aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos serviços administrativos das organizações. 

 

JUSTIFICATIVA

        O curso Técnico em Administração Integrado ao ensino Médio proposto pela ETEC
Takashi Morita vem atender a necessidade da formação de mão de obra na área
administrativa para os diversos ramos de  empresas da região de Santo Amaro ,
Brooklin, Campo Belo, Moema, Ibirapuera, estamos próximos dos grandes corredores
das avenidas Santo Amaro, Verador José Diniz,  Ibirapuera e Berrini e Washington Luiz;
onde se concentram grande parte dos escritórios de empresas da Zona Sul.

Pesquisa de mercado realizada junto a empresas mostra a preferência por profissionais
com formação técnica para as vagas disponíveis.

          Nas atuais circuntâncias o mercado inclusive previlegia a contratação de jovens
aprendizes, solicita que estejam em formação, esses profissionais tem grandes chaces
de serem  efetivados após final do contrato pois já estarão treinados e com o conclusão
do curso já poderão ser contabilizados como capital intelectual da empresa podendo
desenvolver um carreira profissional na área que o preparou.

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 ,uma vez que estamos
localizados próximos da Estação de Trem (linhas interligadas a linha amarela e Lilás do
Metrô), e um terminal rodoviário urbano e estações de trem como Jurubatuba, granja
Julieta , Santo Amaro e Berrini.

          Observe ainda que o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio
dá ao aluno formado nesta modalidade, a possibilidade de ser facilmente contratado
para as áreas administrativa de qualquer tipo de empresa, de um banco a uma
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prestadora de serviços, passando pelas empresas da área industrial, hospitalar e até um
órgão público uma vez que a sua grade curricular possui disciplinas que permitem ao
aluno adquirir competências e habilidades gerais destas áreas, não numa função
especifica dentro da áreas mas como um profissional multifuncional , o que reduz custos .

        O curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio permite a formação
de um profissional  com reais possibilidades de evoluir pessoalmente e
profissionalmente, e em caso de ingresso em um curso de nível superior, o aluno poderá
fazer a opção de forma acertiva pois a grade curricular contempla além da própria
administração várias outras disciplinas isso pode ajudá-lo na escolha do seu curso de 
graduação pois não serão disciplinas desconhecidas.

                        As altas taxas de evasão do Ensino Médio e Técnico na região, onde a grande
massa da população e´de classe média baixa, se dá por necessidades financeiras uma
vez que o jovem se vê obrigado a ingressar no mercado de trabalho muito cedo. A falta
de uma qualificação técnica deste jovem os leva a empregos de baixo nível salarial sem
nenhuma perspectiva de melhoria profissional e social. Uma escola com cursos Técnicos
integrados ao Ensino Médio  na região pode evitar estas evasões , uma vez que o jovem
estará investindo, ao mesmo tempo , e em um curto período de tempo , na  obtenção de  
uma profissão especializada e, perspectivas de uma ascensão  profissional e social , 
oferecido pelo ensino  médio integrado, que o habilita a cursar o ensino superior .

Meta: Estimular a participação dos professores em fazer ao menos 1 capacitação por semestre.

Duração: 4 Anos

Descrição:

Objetivo:

Incentivar os professores a atualizarem o conhecimento que eles possuem e aplicar novos métodos de ensino.

Trazer para a escola o conhecimento atualizado que o aluno necessita para o mercado de trabalho.

 

 Justificativa:

Aprender e ensinar são práticas constantes na vida de um verdadeiro educador e devem ser levados a sério com audácia, desempenho e determinação. Ser 
ver a arte de ensinar como tarefa suprema, porque através dela, somos agentes capazes de provocar mudanças e transformações na vida dos todos os envolvidos. Como bem disse
FREIRE (1999): “Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente”. Esse mover em nós deve ser encarado como uma chave para as portas do 
para uma boa educação.

Uma coisa é certa: todos os dias nos deparamos com novas situações no cotidiano escolar, exigindo assim, maiores intervenções. A capacitação do professor, precisa ser contínua,
prática, específica e direcionada.
O professor, como um dos responsáveis por transmitir o conhecimento, deve sempre estar em busca de novos mecanismos, boas práticas e boas ações que possibilitem aos alunos uma
aprendizagem adequada. 

Motivos:

Baixo indice de docentes que participam de capacitações.

Os cursos de eletrônica e automação industrial necessitam que os seus professores sempre se capacitem nas normas técnicas, como a NR-10. Inclusive é uma exigência do CPS.

 

Indicadores utilizados:

Número de certificados apresentados pelos docentes a diretoria de serviços administrativo.

Meta: Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos - Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.

Duração: 5 Anos

Descrição:

Justificativa:

Necessidade de aparelhar adequadamente os laboratórios de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica, 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: Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.

Duração: 5 Anos

Descrição:

Objetivo:

Fazer que os professores acompanhem e auxiliem os alunos nos projetos interdisciplinares.

Justificativa:

 

Os alunos têm sérias dificuldades em se organizarem para elaboração de projetos, atribuindo funções para funcionários e outras pessoas que não tem o conhecimento ou não está envolv ido com o projeto. Essa situação faz com que o aluno não consiga aprender aquilo que o projeto
ofereceria inicialmente.
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PROJETOS 2017

Projeto: 4 Semana de gestão da Etec Takashi Morita – CEU Alvarenga

Responsável(eis): THIAGO TEIXEIRA; JOÃO BALON

Data de Início: 01/11/2017

Data Final: 24/11/2017

Descrição:

Resumo:  
Planejar e organizar a 4 Semana de gestão da Etec Takashi Morita – CEU Alvarenga, promover a divulgação entre os alunos e a comunidade acadêmica, promover a vinda de palestrantes para abordar temas relacionados com
as disciplinas cursadas.

Objetivos:

Através de 5 palestras com o seguintes temas: empreendedorismo, ergonomia e segurança e fluxo de caixa oferecer aos alunos contato com profissionais capacitados e reconhecidos no mercado. Proporcionar aos alunos a
vivência de um ambiente de seminário. 

Justificativa ou situação problema:

Atendendo uma demanda dos alunos onde os mesmos sempre pedem atividades extra classe que possam contribuir para complementação da formação desenvolvemos então o seminário de administração onde dessa forma
convidamos profissionais renomados no mercado. 

Tal ação foi tomada devido a dificuldade dos mesmos em comparecer em visitas e eventos fora do horário de aula. 

Metodologia:

Após reunião com os representantes de sala se definiu os temas de interesse das salas. Após definido os temas começou o envio de convites a palestrantes das áreas definidas. Verificou-se a disponibilidade do teatro e a
estrutura. 
 

Após a confirmação dos palestrantes e da estrutura houve o início da divulgação do mesmo junto a toda a comunidade acadêmica.

Resultado esperado:

Espera-se a presença de 90% da presença dos alunos e 100% dos docentes e 100% dos palestrantes e obtenção de conhecimentos por parte dos alunos.

 

Metas associadas:

-> Realizar a Semana de Gestão, na Classe Descentralizada CEU Alvarenga
-> Manter a atual demanda de pessoas inscritas no vestibulinho da classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.

Projeto: FESTA JUNINA

Responsável(eis): TATIANA DOS SANTOS; HERMAN SCHNABEL FRAGOSO; MARCELO DE RICO ELEODORO

Data de Início: 06/03/2017

Data Final: 24/06/2017

Descrição:

Resumo:  
A festa junina na Etec Takashi Morita é a concretização de um projeto desenvolvido ao longo de todo o primeiro semestre, desde 2009. Deve ser organizada pelos primeiros anos, embora envolva todos os alunos do Ensino Médio. A festa possui
um tema gerador, que é pesquisado ao longo do semestre pelos alunos, com a orientação dos professores. O produto final da pesquisa deve 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.

 

Objetivos:

Objetivo geral:

O objetivo geral deste projeto é desenvolver, junto aos alunos, as questões relacionadas ao tema proposto, de forma interdisciplinar, através da organização da Festa Junina, que será aberta à participação de alunos, pais e toda a comunidade.
Desta forma, a organização da festa passa a ser um importante processo de aprendizagem, envolvendo conhecimentos das diferentes áreas, através do desenvolvimento de atividades de pesquisa, planejamento e execução de todas as etapas
necessárias à realização da Festa. Assim, mais do que um evento, a Festa Junina passa a ser também uma forma de obter conhecimento, propiciando aos alunos múltiplos aprendizados significativos.  
 

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 de conteúdos 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 de trabalhos.
•         Participação em eventos culturais, como palestras. Realização e participação em debates.

•         Planejamento e realização de ações necessárias à concretização do evento (relação de custos e forma de obter recursos; levantamento dos materiais necessários, estabelecimento de cronograma para organização do evento etc.).

 

Justificativa ou situação problema:

Justifica-se por trabalhar conteúdos de forma interdisciplinar, proporcionando aos alunos uma visão mais abrangente do processo de ensino-aprendizagem, evitando que as disciplinas sejam vistas pelos educandos de forma estanque. Os projetos
interdisciplinares permitem que os alunos compreendam os diversos conteúdos abordados nas disciplinas como complementares para compreensão da realidade. O tema escolhido,  permite a abordagem interdisciplinar, através de conteúdos
abordados em cada componente curricular. 

 

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 à preparação 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 alguma forma 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 para organizar a festa de forma integrada.
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3. Os grupos que possuem as mesmas tarefas, de todas as salas, devem se comunicar para organizar a festa de forma integrada.

 

Resultado esperado:

 Melhor interação e socialização entre as turmas/alunos;

-  Relacionamento de ideias e dos conteúdos estudados;

- Participação da comunidade escolar;

 

 

Metas associadas:

-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Melhorar a relação professor x aluno

Projeto: 2º FEIRA DE ROBÓTICA DA ETEC TAKASHI MORITA 2017

Responsável(eis): DARIO CORTEZ PARE; SANDRO MARTINS VARGAS; WILSON MITIHARU SHIBATA; EDSON JOSÉ RODRIGUES; SERGIO TAVARES

Data de Início: 08/02/2017

Data Final: 24/06/2017

Descrição:

Resumo:
 

 

Os cursos pertencentes ao eixo tecnológico de Controle de Processos Industriais exigem de seus cursistas muita dedicação e conhecimento matemático, natural para o desenvolvimento de seu
conteúdo programático, no entanto, como os alunos são provenientes de diferentes núcleos escolares, é comum alunos que tiveram uma educação ineficiente nestes componentes, se sintam
desmotivados a concluírem o curso, e até mesmo a terem dificuldades em se integrar a outros alunos da classe. Outro fator a ser considerado é a necessidade de se utilizar nestes cursos
recursos tecnológicos como computadores e ferramentas, para alunos que muitas vezes não tiveram nenhum contato ou experiência anterior. O intuito deste projeto é o de promover
,novamente, uma feira de robótica, para estimular a integração multidisciplinar de cada turma para se realizar a montagem de um carrinho robótico, e então realizar uma disputa entre estes
robôs que avalie diferentes critérios como estética, velocidade, agilidade entre outros. Com o propósito de integrar os alunos, os desenvolvimentos dos robôs serão em equipe, e visam
estimular um ambiente de cooperação e interação social, além de proporcionar uma oportunidade dos alunos aplicarem os conhecimentos promovidos nos cursos. 
acompanhado pelo público em geral, familiares dos alunos e interessados em conhecer mais a respeito dos cursos oferecidos por esta unidade.

 

Objetivo Geral

 

Promover a integração das turmas dos cursos modulares e dos cursos integrados.

Desenvolver um ambiente competitivo, de forma sadia, que permita ao aluno aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, e também aprimorar as suas habilidades na execução de projetos e utilização de ferramentas.

Permitir ao público geral, uma visão dos cursos oferecidos por esta unidade, e de mostrar a comunidade local e aos futuros ingressantes dos cursos um vislumbre do ambiente colaborativo desta unidade.

                                                                                                            

Objetivos Específicos

 

- Valorizar o trabalho em grupo, desenvolvendo a capacidade crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento;

- Proporcionar a relação dos alunos com recursos tecnológicos, através do laboratório de informática;

- Desenvolver ações pedagógicas que intensifiquem a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais promovendo a integração com a comunidade escolar a fim de favorecer a construção de atitudes de respeito, de aceitação e
que repudie o preconceito. 

 

Justificativa ou situação problema

 

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

 

Metodologia 

 

- Será disponibilizado aos alunos o modelo padrão do robô a ser montado, bem como o programa base de seu funcionamento;

- Os equipamentos escolhidos para a confecção dos robôs priorizam tecnologias de baixo custo, afim de permitir a participação de todos os alunos;

- Os robôs podem receber itens de customização, como pinturas, cores, materiais e qualquer outro item da escolha de seus desenvolvedores, mas devem atender os critérios estipulados pelo regimento de seus idealizadores;

- O evento teste será uma prévia da feira, e irá permitir aos alunos testarem seus protótipos;

- Cada grupo de alunos terá um professor que ficará encarregado de oferecer suporte técnico e auxilio.

- 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 escolar pelo site da Etec e nas redes sociais.

 

Resultado esperado  
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- Criar um dinamismo na comunidade escolar, fazendo com que o aprendizado intelectual seja otimizado, pela integração do aluno como individuo participante de um todo e não especificamente de um módulo. Criando um vínculo efetivo entre o
aluno e a Etec Takashi Morita pela busca de excelência do conhecimento. 

- Receber 30 visitantes de outras escolas da região

- Integrar a coletividade com presença de 95% no dia do evento.

 

 

 
Metas associadas:

-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.
-> Melhorar a relação professor x aluno

Projeto: Acolhimento de novos alunos e veteranos de TST

Responsável(eis): ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; VERA LUCIA SANTOS SILVA; THALITA ALMEIDA MARTINS PESSOA.

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 28/08/2017

Descrição:

Resumo:  
Uma forma da escola recepcionar bem os alunos é promover uma integração entre alunos novos e veteranos. Os primeiros dias de aula têm uma importância significativa para educadores e alunos,
afinal, marca o início de uma jornada do período letivo que envolverá a aquisição de aprendizados, a formação ou o fortalecimento de amizades, o compartilhamento de experiências e o
desenvolvimento de valores. Por isso, acolher bem os alunos, tanto os novatos como os veteranos, é essencial para conquistar a confiança e reforçar os vínculos afetivos da escola com os
estudantes.

 

Objetivos:

Acolher os alunos em seu retorno às aulas.

Acolher os alunos ingressantes em TST.

 

Justificativa ou situação problema:

Uma recepção bem planejada, com atividades interativas que incluem professores e alunos pode representar o pontapé inicial para um ano letivo produtivo. Mas como isso deve ser feito? Como
conseguir receber os alunos novos e cuidar para que essa recepção seja saudável e traga benefícios ao longo do ano? Buscou-se esta resposta na última reunião de representantes de classe,
onde cada classe ficou de eleger uma atividade. Estas atividades serão presentadas  na aula inicial dia 06 de fevereiro e 19 de julho e continuará com a apresentação do estágio em sala de aula
na outra semana para o 1º módulo. Conseguir estággio durante a permanência na escola é uma expectativa do alunado e dizer como conseguir este estáfgio, nas palavras de um estagiário na área
 dá maior esperança de conseguir e continuar os estudos até o final do curso.

 

Metodologia: 

A coordenação faz um levantamento das expectativas dos alunos veteranos que estão cursando 2º e 3º módulo e em plenária compara-as com as expectativas de quando entraram. 

As expectativas dos veteranos são, em grande, parte, as expectativas do 1º módulo. Assim, são preparadasmpalestras e dramatizações sobre o que ser um Técnico emSegurança do  Trabalho;
eslcarecimentos sobre estágios na área de o papel do grêmio estudantil da escola.

 

Resultado esperado:

Iden�ficação do aluno ingressante com o curso.
Ampla participação dos veteranos na socialização e acolhimento no primeiro dia de aula.

Satisfação de acolhida pelos ingressantes. 
Metas associadas:

-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: ARDUINO DAY NA ETEC TAKASHI MORITA

Responsável(eis): DARIO CORTEZ PARE; RENAN AIROSA MACHADO DE AZEVEDO; EUCLIDES OLIVEIRA DOS SANTOS; SERGIO TAVARES; EDUARDO LUIS RIBEIRO

Data de Início: 08/02/2017

Data Final: 18/04/2017

Descrição:

Resumo:  
O Arduino é uma plataforma eletrônica open-source que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Por sua facilidade de uso e principalmente por ser destinado a designers, hobbistas e qualquer pessoa interessada em criar
projeto eletrônicos para diversos fins, esta plataforma possuía ótimas características para ensino de alunos iniciantes nos cursos de eletrônica e automação. O Arduino pode interagir com os dispositivos ao seu redor como por exemplo,
controlando luzes, motores e outros atuadores, que possibilita o entendimento de uma forma mais prática e estimulante aos alunos destes cursos.

 

Objetivos:

Esse curso tem como propósito mostrar o poder do Arduino como plataforma de desenvolvimento. O curso busca levar o uso do Arduino a um nível mais profissional, passando pelas etapas de conhecimento, desenvolvimento e chegando até o
produto final.

Objetivo Geral

Este projeto tem como objetivo principal reduzir a evasão de alunos nos primeiros anos dos cursos de eletrônica e automação.

 

Objetivos Específicos

- Este projeto visa promover um ambiente de aprendizagem colaborativa onde os participantes poderão desenvolver projetos eletrônicos baseados em uma plataforma de hardware e software simples de usar.

- Esse curso tem como propósito mostrar o poder do Arduino como plataforma de desenvolvimento. O curso busca levar o uso do Arduino a um nível mais profissional, passando pelas etapas de conhecimento, desenvolvimento e chegando até o
produto final.

 - Valorizar o trabalho em equipe (2 pessoas por computador), desenvolvendo a capacidade crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento;  
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Justificativa ou situação problema 

Atualmente, os indivíduos mais jovens procuram cada vez mais experiências práticas e projetos eletrônicos como fator motivacional em cursos de eletrônica e automação. Ao realizar este curso, poderá ser obtido resultados que juntamente com
outros projetos extracurriculares ajudem a satisfazer essa vontade dos alunos iniciantes nos cursos de eletrônica e automação, mantendo os mesmos motivados a não apenas continuar no curso, mas também se especializar e se dedicar nos
estudos para aquisição de novos conhecimentos.

 

Metodologia 

- O curso será ministrado através de explicações e experiências práticas desenvolvidas pelos próprios alunos. Para isso, será disponibilizado a lista de materiais necessária para poder ter um bom aproveitamento do curso de extensão.

*Os equipamentos escolhidos para realização do treinamento priorizam tecnologias de baixo custo, afim de permitir a participação de todos os alunos.

 - As duplas de alunos terão suporte de dois professores que ficarão encarregados de oferecer suporte técnico e auxilio durante as experiências, assim como qualquer dúvida técnica durante a explicação teórica.

- Este é um projeto cujo objetivo é ter uma ocorrência anual, com avaliação dos alunos ao final do curso para que este possa ser melhorado ao decorrer de cada ano. 

 

Resultado esperado

 
- Preenchimento das 30 vagas do treinamento apenas com os alunos iniciantes do curso de eletrônica e automação da Etec Takashi Morita.

- Presença de 70% das pessoas inscritas no evento.

- Boa avaliação do curso na pesquisa de satisfação para melhoria do curso.

 
Metas associadas:

-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.
-> Reduzir em 50% a retenção.

Projeto: Atualização docente

Responsável(eis): ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; REGINA HELENA DIAS GATTI

Data de Início: 06/03/2017

Data Final: 04/12/2017

Descrição:

Resumo:  
A atualização de conhecimentos significa uma poderosa ferramenta para o profissional que deseja se manter ativo no mercado. O grande fluxo de informações que temos hoje é fruto da
globalização que nos acompanha desde a década de 80. Sendo o professor um elo entre a inovação tecnológica e as informações de sua área, se faz necessária sua atualização. Espera-se no ano
de 2017 uma maior inscrição dos professores do curso de TST nas capacitações do CPS oferecidas, bem como sua divulgação para os pares.

 

Objetivos:

Estimular a participação dos docentes do curso de TST nas capacitações do CPS.

Acompanhar as atualizações profissionais dos docentes.

Incentivar o professor a fazer curso de licenciatura 

 

Justificativa ou situação problema:

É pressuposto básico que o docente da educação profissional é, essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa,
comprometido com sua atualização permanente na área de formação específica e pedagógica, que tem plena compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que
envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimento da sua profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem como dos limites e
possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa realizar. Assim, "A única forma de melhorar resultados é melhorar a instrução". É preciso manter os professores
sempre atualizados.  O educador também necessita de bons formadores para fazer a diferença na sala de aula.

Tem-se verificado em 2016 que houve uma baixa inscrição dos docentes de TST nas capacitações oferecidas. Uma das posibilidades é de que estes professores não acompanhem
o site de capacitações para se inscreverem. Para minimizar este fato, pretende-se estimular  maior participação dos docentes nesta busca.

 

Metodologia:

A coordenação irá averiguar mensalmente o site de capacitações do CPS e comunicar os docentes por NSA das possibilidades de inscrição, considerando público alvo do curso e
habilitação do professor.  Dado uma prazo para que a inscrição possa ser feita, a coordenação irá verificar se a mesma foi realizada e se foi aceita . No caso de não ocorrer a
inscrição o professor será consultado.

 

Resultado esperado:

Uma vez que o comunicado sobre a capácitação seguirá via coordenação, espera-se que os docentes se inscrevam  com mais regularidade, mas no mínimo uma partipação por semestre por
docente e aos professores que não tem licenciatura incentivá-los a ter.

 

 

 

Metas associadas:

-> Estimular a participação dos professores em fazer ao menos 1 capacitação por semestre.
-> Incentivar os professores a fazerem licenciatura

Projeto: CABIDE SOLIDÁRIO DA ETEC TAKASHI MORITA

Responsável(eis): WALDICE CAROLINA DA SILVA; ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO; SILVIA CIRLENE PULTRINI

Data de Início: 16/03/2017

Data Final: 31/05/2017

Descrição:

Resumo:  
A ETEC Takashi Morita com o CABIDE SOLIDÁRIO dos cursos Técnico em Contabilidade e ETIM de Logística cria a possibilidade dos alunos desenvolverem atividades interdisciplinares referentes ao conteúdo dado em sala 
disciplinas de ÉTICA e CIDADANIA ORGANIZACIONAL, Tópicos Especiais de Contabilidade, e para os ETIMs de LOGÍSTICA, ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL , CUSTOS LOGÍSTICOS E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS,
aproveitando o tema sobre solidariedade referentes a questionamentos que possam fazer parte do seu cotidiano de cidadãos os estudantes poderão exercitar cidadania aliada aos conhecimentos desenvolvidos 
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aproveitando o tema sobre solidariedade referentes a questionamentos que possam fazer parte do seu cotidiano de cidadãos os estudantes poderão exercitar cidadania aliada aos conhecimentos desenvolvidos 
com a comunidade externa privilegiando uma ação social.

 

Objetivos:

Objetivo Geral: Promover melhorias na sociedade e proporcionar um aprimoramento nos conteúdos através de pesquisas e aplicação de conceitos relativos aos cursos envolvidos.

Objetivos Específicos: O objetivo é despertar no nosso educando o voluntariado através de ação social, questionamento, sobre o valor desta ação; o hábito do querer voluntariar e saber que isso tem extremo valor para o cidadão carente e que
uma ação mesmo que tímida como essa pode dar alento aos menos favorecidos. Valorizar alunos e professores dos cursos de Contabilidade e ETIM de Logística.

 

Justificativa ou situação problema: 

Uso de atividade prática como ferramenta que possibilite o aluno aprender de forma prazerosa, atual, e fora do ambiente de sala de aula, isso aumentaria o leque de possibilidades de estudo para o aluno dos cursos noturno e integral envolvidos
neste processo fazendo-os podem exercitar seu conhecimento além do conteúdo programático, pois os assuntos irão além dessa fronteira.

 

Metodologia: 

- Palestra sobre voluntariado para todos os alunos, conscientizando-os do papel de voluntário;-Captação de doações dos alunos e comunidade externa,- Acompanhamento mensal através de elaboração de relatórios de entradas e saídas de
doações.

 

Resultado esperado:

Dinamizar os cursos através da aplicação dos conceitos referentes às disciplinas ministradas, despertando no aluno o voluntariado, levando isso para fora dos muros do ambiente acadêmico de forma efetiva contribuindo assim para melhoria da
sociedade. 

Metas associadas:

-> Dobrar as ações humanísticas e a participação em eventos sociais dos alunos de Logística.
-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017

Projeto: EXPO TCC CEU Parelheiros

Responsável(eis): JOSE APARECIDO DE SOUZA; ANTONIO CARLOS MARINHO

Data de Início: 12/06/2017

Data Final: 12/12/2017

Descrição:

Resumo:  
A Expo TCCEU é uma iniciativa da Gestão e Coordenação da Extensão CEU Parelheiros em parceria com o CEU Parelheiros. É um evento de Exposição de Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos dos Cursos Técnicos em Administração e
Logística da ETEC Takashi Morita – Extensão CEU Parelheiros com o objetivo mobilizar a comunidade local em torno de temas e atividades desenvolvidas pelos alunos dos terceiros módulos, valorizando a criatividade, a atitude científica e a
inovação através de projetos desenvolvidos no âmbito da escola, cuja organização se destina a socializar experiências, ferramentas e materiais de caráter técnico- científico-cultural, com potencial de utilização no desenvolvimento e apoio ao
ensino e à aprendizagem, e a estabelecer interação e intercâmbio entre professores e estudantes e destes com a comunidade. O evento será realizado no dia 14/06/2017 e 12/12/2017. no Bloco Esportivo Cultural do CEU Parelheiros, das 19:00 às
22:00 horas e será todo organizado pelos alunos concluintes dos dois cursos técnicos. Além de todo o corpo docente, discente e administrativo, a comunidade local também será convidada a prestigiar o evento. Obs: Na EXPO TCCEU de
Dezembro só teremos Administração.

 

Objetivos:

·         Mobilizar a comunidade local em torno de temas e atividades desenvolvidas pelos alunos;

·         Contribuir para a autonomia intelectual dos estudantes;

·         Incentivar a atividade científica e a educação científica por meio do desenvolvimento de capacidades, baseadas no pensar, julgar e agir cientificamente;

·         Estabelecer interação e intercâmbio entre professores e estudantes e destes com a comunidade.

Convidar os representantes de indústrias e comércios da região a participarem da exposição dos trabalhos dos alunos.

 
Justificativa ou situação problema:

A vinculação do ensino oferecido no ambiente escolar com o mundo de trabalho e com a prática social do educando torna-se necessária, de maneira a refletir a essência atribuída a todos os programas de formação profissional da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. A organização deste evento é inusitada na região e propiciará aos participantes o desenvolvimento e a aquisição da sequência operacional da construção do conhecimento como forma de trabalho, capaz de
despertar vocações, revelar capacidades e contribuir para a autonomia intelectual dos estudantes.

 

Metodologia:

Estratégia de ação para os expositores

1.  Todos os grupos deverão expor os seus trabalhos, em espaços a serem sorteados pela comissão organizadora, no BEC (Bloco Esportivo Cultural) medindo 3m x 3m.

2.  Os alunos serão responsáveis pela montagem, ornamentação e desmontagem de seus estandes, de conformidade com suas possibilidades e limites de criação.

3.  Os alunos serão responsáveis por providenciarem o material necessário para a exposição do trabalho, inclusive equipamentos de informática e extensões.

4.  Os grupos deverão apresentar um pôster ou painel explicativo com no máximo 1,0 m de largura x 1,20 m de altura, de fabricação própria, com o resumo do projeto, na parte externa do estande, próxima à entrada.

5. A presença dos estudantes do projeto durante o período de exposição será     obrigatória, sendo eles os responsáveis pela apresentação do mesmo.

6. Os expositores deverão utilizar crachás de identificação, medindo 10x10cm, de fabricação própria, com o título do projeto e o nome individual do aluno.

7.  No dia 12/06/2017 e 07/12/2017 a comissão organizadora fará o sorteio dos locais indicados para a montagem dos estandes, às 21:30 horas, em local a ser combinado.

8.  A montagem dos estandes e dos trabalhos deverá ser feita no dia 14/06/2017 e 12/12/2017, nos locais indicados pela comissão organizadora da Exposição, no horário das 17:00 às 19:00 horas, impreterivelmente. Depois de montados e
ornamentados, os estandes não poderão ficar desacompanhados para evitar problemas.

9. Os alunos deverão conhecer o assunto sobre o qual versa o seu trabalho para apresentarem o assunto ao público interessado com segurança e coerência.

10. Os alunos não poderão deixar seu estande sozinho durante a realização do evento, alternando a saída dos componentes, quando necessário.

11.  A desmontagem dos estandes e dos trabalhos deverá ser feita no dia 14/06/2017 e 12/12/2017, no período das 22:30 às 23:30 horas, impreterivelmente, pelos grupos responsáveis pelos projetos.
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12. Os alunos deverão zelar pela conservação do local de realização do evento.

13.  Haverá certificação para os alunos participantes do evento, como expositores. 

 

 Resultado esperado:

 

 Que os alunos concluintes ao final da EXPO-TCCEU tenham conhecimento de seu potencial criativo no espaço de ensino e aprendizagem e o conhecimento do campo de atuação profissional, com suas peculiaridades, demandas e desafios.

Metas associadas:

-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos professores e alunos.

Projeto: Estudo do Meio - Projeto Interdisciplinar

Responsável(eis): VANESSA ALMEIDA RIBEIRO; TATIANA DOS SANTOS; MARIA ALICE OLIVA DE OLIVEIRA; ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; DENILSON SERRA RODRIGUES ROCHA

Data de Início: 13/03/2017

Data Final: 13/12/2017

Descrição:

Resumo:  
Este projeto apresenta o detalhamento do estudo do meio a ser realizado pelo corpo docente da ETEC Takashi Morita, voltado para alunos de 3ª série do Ensino Médio Integrado. Na abordagem deste 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 contato direto com determinada realidade, a partir do estudo de uma parcela do espaço geográfico. Esta
atividade pedagógica se concretiza através da visitação orientada a campo, capaz de estabelecer um diálogo entre teoria e prática, ou seja, a aplicabilidade de conceitos e categorias de análise desenvolvidos nas diversas disciplinas, com o intuito
de verificar e de produzir novos conhecimentos. Tem-se como parâmetro que se trata de uma atividade direcionada, interdisciplinar, organizada e dirigida com o objetivo de desenvolver conteúdos do currículo escolar de forma contundente,
coerente e prática.

 

Objetivos:

Objetivos Gerais: 

Promover a aplicabilidade de conteúdos assimilados em aula, nas diversas disciplinas e áreas do conhecimento, tornando mais significativo o processo ensino-aprendizagem;

Possibilitar a contextualização dos conceitos aprendidos em sala de aula, de maneira interdisciplinar;

Lançar a possibilidade da produção de novos conhecimentos, baseada na continuidade do currículo escolar;

Consolidar um método de ensino interdisciplinar denominado estudo do meio, no qual interagem a pesquisa e o ensino.
 
Objetivos específicos:

Proporcionar aos atores o desenvolvimento de um olhar crítico e investigativo sobre os diferentes aspectos 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 entre elementos 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 contexto social, 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 efetuavam medidas 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 devidos cálculos com materiais de reciclagem, tais como balanças de dois pratos, teodolitos, astrolábios e bússolas;

Compreender através de equações matemáticas e análise do clima as diferentes reações sentidas por eles ao mudarem de altitudes, seja por aquecimento ou resfriamento da temperatura, com o uso de equipamentos (termômetros) por eles

construídos.

Proporcionar a pesquisa em diversos meios, através do levantamento e análise informações de diversas 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 ou situação problema:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde as séries iniciais, consideram o estudo do meio como um recurso didático. Visitas a instituições culturais, excursões, saídas de reconhecimento do entorno da escola ou até um estudo da

organização do espaço interno do estabelecimento escolar podem, em certa medida, ser considerados como estudos do meio. Para isso, entretanto, faz-se necessário que se considere.
uma metodologia específica de trabalho, que envolve o contato direto com fontes de informação documental, encontradas em contextos cotidianos da vida social ou natural, que requerem 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 estudo do meio, é necessário envolver,

uma metodologia de pesquisa e de organização de novos saberes, que requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a serem investigadas, seleção de informações, observações em campo, comparações entre os dados
levantados e os conhecimentos já organizados por outros pesquisadores, interpretação, enfim, organização de dados e conclusões (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 um espaço determinado extremamente dinâmico e em constante transformação, cuja totalidade dificilmente 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 a aplicabilidade de teorias e conceitos desenvolvidos nas diferentes disciplinas de maneira contextualizada. Os alunos, ao participarem de um

estudo do meio, têm a oportunidade de vivenciar de maneira integrada os diversos saberes, tomando contato com diversas práticas de pesquisa, como a coleta, seleção e sistematização de dados e informações, observação da paisagem, entrevistas

orientadas, análises de resultados, sistematização de conclusões e apresentação do produto final. Estas práticas poderão contribuir de maneira significativa para o aprendizado de diferentes conteúdos, além de contribuir para o desenvolvimento

da autonomia intelectual dos estudantes.

Para que o estudo do meio possa proporcionar um aprendizado contextualizado, é necessário que os professores envolvidos orientem os alunos no desenvolvimento de uma série de atividades, que vão desde o levantamento de dados da

área a ser visitada, a preparação do caderno de campo, o levantamento de hipóteses até a visita monitorada e a sistematização das informações coletadas. Estas atividades deverão ser desenvolvidas pelos professores das várias disciplinas

envolvidas, de maneira organizada e sistemática, integrando conteúdos trabalhados em todas as séries do Ensino Médio.

Consideramos, portanto, o estudo do meio uma ferramenta adequada e coerente para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que este recurso didático permite a interação entre teoria e prática, através do estudo do espaço a ser

estudado, sob diferentes óticas e a partir de diversas abordagens, bem como as transformações que nele ocorrem. Assim, avalia-se que esse trabalho conjunto, que envolve professores de diversas disciplinas, permitirá aos alunos uma visão

ampla do espaço em que estão inseridos, além de descobrir aspectos particulares do meio, através de pesquisa e reflexão. Para isso, busca-se:

 ·         Entrar em contato com a realidade, através de seus múltiplos aspectos, de maneira objetiva, orientada e positiva;

 ·         Proporcionar observações que podem servir de base para a produção de fontes e documentos: anotações escritas, desenhos, fotografias e/ou vídeos;

 ·         O compartilhar diferentes olhares possíveis no trabalho de campo, mediante os enfoques dos sujeitos sociais envolvidos no projeto – alunos, professores e comunidade visitada;
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 ·         Coletar de dados e informações específicas do lugar e de seus moradores, bem como as relações que mantêm com outros espaços;

 ·   Integrar conteúdos curriculares disciplinares e interdisciplinares a ser contemplados na programação;

 ·         Incentivar o exercício da cidadania responsável e o respeito às comunidades visitadas;

 ·         Desenvolver, nos alunos, um olhar crítico, contextualizado e investigativo sobre a natureza e a aparente naturalidade do viver social.
 

Considerando-se, portanto, a importância pedagógica de um estudo do meio, pretende-se que 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, com este recurso didático, que fará parte de sua bagagem escolar.

Pretendemos que o Estudo do Meio integre este corpo de projetos. Para isso, na disciplina de Geografia, serão desenvolvidas atividades de preparação do projeto, desde a primeira série do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Médio,
coerentes e integradas aos conteúdos desenvolvidos na disciplina, atendendo às bases tecnológicas estabelecidas no Plano de Trabalho Docente. Os professores das demais disciplinas envolvidas integrarão conteúdos abordados, de maneira a
promover a interdisciplinaridade. 

 

Metodologia:

Preparação do estudo do meio

 A escolha dos roteiros é feita pela Equipe do Projeto (professores e coordenadores do Ensino 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, bem como pelo levantamento bibliográfico e o conteúdo contido na caderneta de campo.

 Definido o roteiro e os conteúdos a serem abordados, os professores apresentarão aos alunos o objetivo do estudo do meio, o roteiro da visita e coordenarão a pesquisa prévia sobre o local visitado.

 Nesta fase, os alunos definirão grupos de trabalho, sob orientação dos professores, e a divisão de tarefas. Definirão, em conjunto com os professores envolvidos, o produto final do trabalho, 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 comunidade visitada.

 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 a serem respondidas pelos alunos e histórico do local. Cada

aluno receberá um exemplar da caderneta 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, devendo permanecer 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 aos recursos disponíveis.

A saída será precedida da apresentação do roteiro para os alunos, entrega das cadernetas de campo e orientações básicas. Ao longo do trajeto, os alunos serão convidados e instigados a tecer observações e realizar registros sobre

os aspectos observados, através da orientação dos professores acompanhantes.

Os alunos deverão realizar entrevistas e anotar aspectos importantes das informações prestadas pelos monitores e professores. Este material será, posteriormente, sistematizado para realização de apresentação dos trabalhos.
 
Preparação de exposição
Os resultados coletados em campo serão sistematizados pelas turmas e apresentados aos 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. 

Resultado esperado:

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 estão inseridos, tornando o

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, nas diversas disciplinas.

Por fim, espera-se que a inserção dos alunos em um projeto com outras turmas e professores permita uma interatividade respeitosa e consciente, proporcionando a reflexão dos estudantes enquanto sujeitos sociais e, portanto, como agentes do
processo de construção e transformação espaço geográfico, este último considerado como instância da dinâmica social. 

 

 

 

 

Metas associadas:

-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração entre professores da base nacional comum e a base técnica

Projeto: PROJETO DIFERENÇAS II

Responsável(eis): TATIANA DOS SANTOS; HERMAN SCHNABEL FRAGOSO

Data de Início: 20/03/2017

Data Final: 01/09/2017

Descrição:

Resumo:  
Projeto realizado na disciplina de Educação Física, para os terceiros anos- ETIM. No terceiro ano o aluno enfrenta vários conflitos e talvez o principal seja não saber lidar com esse momento em que é adulto e adolescente ao mesmo tempo. Chega
então o momento do projeto que entendemos que seja o que mais traz aprendizado para os alunos: o projeto Diferenças. Aqui o aluno aprende a importância do resgate da cultura de jogos e brincadeiras , do lazer, de reconhecer que todos somos
iguais apesar das diferenças e que o normal é ser diferente. Após muita pesquisa e aulas em que aprendem a lidar como o grupo escolhido: idosos, crianças, pessoas hospitalizas ou pessoas com necessidades especiais, os alunos montam um
projeto que devem apresentar às instituições que acolhem esses grupos especiais com a intenção de aplicar as atividades estudadas e montar um documentário em vídeo, com o objetivo de mostrar a importância dos jogos e brincadeiras para um
estado de bem estar social, físico e mental. O mais importante é que entendem que aplicar as atividades não é o principal, mais conseguir enxergar o próximo com respeito, ser solidário e principalmente perceber que chegou a hora enfrentar o
mundo lá fora.

 

Objetivos:
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Objetivo Geral:

Levar à comunidade escolar da ETEC Takashi Morita a experiência de conviver com a realidade de grupos sociais diferentes dos quais está acostumada e por meio desta, aprender a aceitar a diversidade e respeitá-la.

O projeto visa também trabalhar a conscientização da comunidade em relação à interação entre crianças hospitalizadas, deficientes, carentes , idosos. O contato com a realidade das mesmas - bem como suas dificuldades - pode preparar o indivíduo
para um possível contato com as pessoas. Tal experiência seria capaz de agregar conhecimento, gerar uma visão de mundo mais ampla sobre cada particularidade e por fim, capacitar a comunidade à adaptação de situações adversas.

 

Objetivos Específicos:

•              Proporcionar aos visitantes experiências que se assemelhem às vivenciadas pelos integrantes do grupo ao realizar o Projeto Diferenças;

•              Introduzi-los em um ambiente que não faça parte de sua rotina e estimulá-los a lidar com situações inesperadas;

•              Rearranjar o ambiente de maneira que caracterize o universo da pesquisa, de modo que o participante sinta-se inserido no contexto.

•              Apresentar as realidades do cotidiano dos profissionais que lidam com esses grupos, assim como reconhecer e difundir seus méritos;

•              Mostrar-lhes que conceitos preestabelecidos pelo senso comum sobre essas pessoas e ambientes são muitas vezes errôneos, indo além de suas doenças ou deficiências. 

 

Justificativa ou situação problema:

Para construir um mundo em que predomine a tolerância e integração do indivíduo, as “diferenças” devem ser entendidas e respeitadas. Entender o outro e sua relação com o mundo, é entender a si mesmo. Participar dessa relação é cumprir o
papel de cidadão, de ser humano. 

O contato com esses grupos levará a uma série de análises e reflexões acerca do assunto.  Desta maneira, os mesmos podem estar cada vez mais inseridos na sociedade sem ferir as leis que existem em nosso código de ética e moral. Ao trazer o
resultado das experiências para o ambiente escolar, torna-se possível a divulgação e conscientização do público.

 

Metodologia:

O projeto “Diferenças” nasce do desejo de proporcionar tal contato, de maneira a mudar a relação destas com o mundo. 

Nesse contexto, tal projeto baseia-se no estudo e contato prévio da realidade das pessoas. A análise do seu comportamento em relação àqueles que estão ao seu redor e a si mesmo será possível através de pesquisas sobre este assunto e atividades
lúdicas que remetam ao cotidiano e emoções pelas quais as pessoas estão suscetíveis, tais como medo, insegurança, irritabilidade e agressividade. 

Somente o conhecimento acerca do assunto possibilita o verdadeiro entendimento e respeito em relação à realidade do próximo. Por este motivo, serão realizadas diversas pesquisas, atividades experimentais, simulações e registros além de
consultas a profissionais do ramo e familiares inseridos no contexto em questão. A cuidadosa análise dos registros resultará nas atividades de entretenimento. 

- Divisão dos grupos por afinidade do tema;

 

- atividades teóricas e práticas;

- pesquisas sobre os temas;

- escrita do projeto para entregar nas instituições;

- análise e correção dos projetos;

- avaliações práticas das atividades propostas pelo grupo;

- visitas às instituições.

- apresentação dos documentários em vídeo.

- avaliação em grupo do projeto;

 

Resultado esperado:

- Que o contato com  a realidade fora do ambiente escolar possibilite ao aluno tomar consciência do seu papel social e internalize hábitos saudáveis como a prática de atividades físicas e recreativas. 

 

Metas associadas:

-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Melhorar a relação professor x aluno

Projeto: Gestão fora de sala

Responsável(eis): JOSE APARECIDO DE SOUZA; ANTONIO CARLOS MARINHO

Data de Início: 06/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Resumo:  
O Projeto Gestão fora de sala é iniciativa para promover um aprendizado prático e dinâmico dentro do curso técnico de administração da ETEC Takashi Morita – Extensão CEU Parelheiros, onde alunos podem ter o contato com a prática
administrativa ou ambientes inerentes ao curso através de visitas técnicas ou visita a feiras de exposições onde podem visualizar a realidade do seu perfil profissional e conhecer as inovações dentro da administração em suas diversas áreas, tendo
em vista que o local de estudos (CEU Parelheiros) não possui infra estrutura de laboratórios onde possam ser desenvolvidas atividades de simulação do ambiente empresarial e aproximar as empresas e os comércios da região da nossa escola.

 

Objetivos:

Promover aprendizado prático sobre administração

Proporcionar contato com um ambiente diferenciado e fornecer subsidio para o maior entendimento das teorias administrativas

Motivar e incentivar os alunos ao interesse sobre o estudo da administração.

Incentivar as empresas da região a contratar nossos alunos para estágios e empregos. 

 

Justificativa ou situação problema:

A diversificação nos métodos de ensino é vital para o conhecimento integral e inclusivo dos conteúdos abordados no curso técnico, o que faz com que visitas técnicas e a feiras de exposições sejam metodologias obrigatórias para a aprendizagem
dos alunos e expansão da sua visão de mercado e seu estabelecimento cultural.

 

Metodologia:
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Metodologia:

Pesquisa de eventos e oportunidades de visitas importantes

Agendamento com os locais

Credenciamento dos participantes

Visita aos locais .

Trazer os comerciantes da região para dentro da escola 

 

Resultado esperado:

O amadurecimento profissional dos alunos de administração e ampliação da visão das suas áreas de atuação.

Correlacionamento entre teoria e prática das bases tecnologicas;

Motivação pela aprendizagem em administração.

Aumentar em 100% o número de comerciantes da região que contratam nossos alunos. 

 

Metas associadas:

-> Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola
-> Promover 1 visita técnica aos alunos de cada curso ou eixo.
-> Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos professores e alunos.

Projeto: HOJE É SEXTA

Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI; ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA; VANESSA ALMEIDA RIBEIRO; DARIO CORTEZ PARE; WALDICE CAROLINA DA SILVA

Data de Início: 24/02/2017

Data Final: 25/10/2017

Descrição:

Resumo:  
Com a carga horária extensa dos cursos Integrados faz-se necessário criar alternativas que propiciem uma grande interação entre alunos, professores e funcionários , de modo que o ambiente escolar torne-se agradável e que a permanência dos
alunos na escola seja prazerosa e proporcione um pleno desenvolvimento cultural, esportivo e afetivo.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL

Proporcionar um ambiente agradavel e interativo entre toda a comunidade escolar que incentive a permanência dos alunos na escola e contribua para a diminuição da evasão escolar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estimular a interação entre alunos, professores e funcionários

- Estimular habilidades artisticas e físicas

- Divulgar membros e projetos do gremio 

 

Justificativa ou situação problema:

Devido a uma  rotina de estudos com extensa carga horária, que faz com que os alunos permaneçam um longo péríodo na escola,  fato esse que pode influenciar num resultado acadêmico insatisfatório,  deve-se criar condições para que todos
tenham alternativas para aliviar as tensões diárias e possam realizar atifvidades que contribuam para o aprimoramento técnico, cultural, científico e social.

 

Metodologia:

 

Serão realizadas atividades de interação social, como: jogos eletrônicos e esportivos, exibições de filmes, show de talentos, gincanas culturais e sarau. Tais atividades contarão com a participação de toda a comunidade escolar.

 

Resultado esperado: 

É esperado que após o término do projeto as interações sociais entre os membros da comunidade escolar estejam fortalecidas, que a busca pelo aprimoramento cultural e esportivo seja incentivado e que a permanência na escola seja uma ação
prazerosa.  

 

 

Metas associadas:

-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: HORTA HIDROPÔNICA

Responsável(eis): ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

Resumo:  
Falar em Escola Saudável nos remete a ações individuais e coletivas para desenvolver sustentabilidade. Em uma das conversas sobre o tema na disciplina de Biologia, quando se discutiu sobre nutrição sustentável, veio a ideia de se fazer uma
horta. A disciplina de Metrologia contribui para este projeto na realização física do dispositivo da horta. A cooperação das duas disciplinas visa a interdisciplinaridade. A intenção de se fazer uma horta hidropônica é a de ocupar o muro da escola
e aprendizado de se fazer fazer a horta vertical hidropônica em casa.

 

Objetivos:

Aprender a fazer uma horta hidropônica.

Aplicar nan prática conhecimentos sobre Fisiologia vegetal e interferência das condições ambientais na horta hidropônica.

Aplicar na prática conhecimentos de Metrologia na horta hidropônica.

 

Justificativa ou situação problema:

A vertente da  Educação Ambiental, como eixo interdisciplinar,  desempenha papel fundamental na formação de alunos conscientes que contribuam para a construção de uma sociedade sustentável. Desta maneira este projeto trata das reflexões e
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A vertente da  Educação Ambiental, como eixo interdisciplinar,  desempenha papel fundamental na formação de alunos conscientes que contribuam para a construção de uma sociedade sustentável. Desta maneira este projeto trata das reflexões e
aplicações sobre as pesquisas, aprendizados e  experiências vivenciadas na formação téncica de ensino médio do curso de Automação , atendendo  ao Projeto  Escola Saudável desenvolvido na ETEC Takashi Morita.

A cosntrução de uma horta supera um dos maiores desafios da educação, que é de adequar a maneria como o aluno pensa sobre o conteúdo e este seja apreendido, deixando sua ideia de ser abstrata para ser contextualizada e concreta. 

A cosntrução de uma horta na escola visa um estudo interdisciplinar, onde os estudantes discutem temas como alimentação, nutrição, ecologia, medidas, planejamento e outros. 

Como benefícios da cosntrução de uma horta hidropônica, vemos a produção e consumo de alimentos mais naturais e cultivados em casa, com a inserção de economia dométicas e  o planejamento e obtenção de materiais adquados aos processos.

 

Metodologia:

Inicialmente, os preofessores farão uma  pesquisa sobre alimentação saudável com os alunos. Desta pequsia poderá surgir, que tipo de frutas ou verduras os alunos mais  consomem e como poderiam cultivá-los para  ter mais acesso a estes. 

Com base nas frutas, verduras/legumes levantadas pela classe de 2º Automação,   orienta-se a pesquisa sobre a ecologia desta planta, para verificar quais são suas necessidades biológicas que o meio deve fornecer.

Faz-se então a proposta da horta veritcal e hidropônica, por acupar os espaços de muro da escola. Os alunos verificam quais lugares da escola a horta pode ser montada em função de suas necessidades - luz, temperatura, vento, se é passagem de
pessoas, etc. 

Junto à disciplina de metrologia, a classe verifica qual a melhor forma de fazer a horta vertical hidropônica e quais materiais são necessários.

A classe se organiza para conseguir estes materiais - canos, cordas, recipeinte para água, automação da circulação da água , plantas/sementes e nutrientes.

De posse de todo o meaterial monta-se a estrutura física e então a semeadura .

Acompánha-se o desenvolvimento das mudas e necessidade de rabastecimento da água com nutrientes.

O processo de automação veriifca tempo de circulação da água nas caneletas .

 

Resultado esperado:

Espera-se que os 24 poços de cutivo de mudas sejam mantidos pelo processo de automação planejado e que se necessário seja revisto pelo s alunos, servindo como aula laboratorial.

Espera-se também que as mudas mantenham-se saudáveis e próprias para consumo, com base nos conhecimentos adiquiridos sobre sua ecologia e finalidade nutricioinal.  

Metas associadas:

-> Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração entre professores da base nacional comum e a base técnica
-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares

Projeto: Interclasses

Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI; HERMAN SCHNABEL FRAGOSO; TATIANA DOS SANTOS

Data de Início: 06/03/2017

Data Final: 01/05/2017

Descrição:

Resumo:  
A maioria das pessoas procuram na atividade física uma forma de ficarem mais bonitas, porém, além dessa vantagem, existem outros benefícios físicos reais. Portanto, para as pessoas que já praticam atividades físicas regularmente, considere a
lista abaixo como um bônus ou incentivo a mais: fortalece os músculos, ossos, ligamentos, tendões melhora o sistema de imunização do corpo melhora a resistência e força, além de melhorar a auto-estima melhora a performance física melhora a
tolerância à glicose melhora a circulação melhora a memória diminui o risco de doenças cardíacas diminui o risco de diabetes diminui o risco de câncer diminui a pressão sanguínea diminui o nível de colesterol diminui o risco de ataques cardíacos
diminui o risco de osteosporose diminui o risco de artrite diminui a necessidade de medicação diminui o risco de contusões diminui o nível de gordura corporal ajuda a evitar problemas de sono reduz as chances de complicações pós-operatórias
reduz a freqüência de doenças previne o mal de Alzheimer aumenta o metabolismo atenua os sintomas da menopausa gravidez mais saudável diminuem as chances de problemas no parto reduz os problemas de ovulação nas mulheres Além disso,
os alunos solicitam, todos os anos , que seja feito um torneio entres as turmas para que eles possam aliviar as tensões diárias relacionadas ao estudo com extensa carga horária.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL:

Além da prática esportiva. o torneio tem por finalidade desenvolver a a interação social através da amizade, do trabalho em equipe e da diversão, ítens fundamentais para fluir o respeito dentro do esporte, além da integração dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Despertar o interesse ao aluno para a prática de atividades física, como forma de lazer e combate ao stress visando a quebra da rotina no ambiente escolar.

Oportunizar momentos de exercício da cidadania através da participação responsável e coletiva.  

- Utilizar o desporto como prática que proporcione um pensar/agir consciente, autônomo, coletivo, cooperativo e crítico objetivando formar cidadãos conscientes e participativos na sociedade. 

- Promover um ambiente harmonioso entre os alunos.

 

Justificativa ou situação problema:

Os alunos costumam reclamar de falta de lazer durante o almoço e isso implica no acumulo de ''stress'' que pode prejudicar na situação academica de tais.O projeto visa diminuir a tensão gerada pela retina de estudos além de aumentar as relações
entre os alunos,o espirito esportivo, desenvolver a coletividade e a prática de esportes e hábitos saúdaveis.

 

Metodologia:

Os jogos serão compostos pelas turmas dos cursos integrados no horario do almoço, 12:10 - 13:00, e pelas turmas dos cursos modulares aos sábados pela manhã. Esses jogos serão disputados na modalidade de futsal nos gêneros mascuino e
feminino misto. 

 

Resultado esperado:

Espera-se promover uma interação mais aguçada entre os alunos fazendo com que esses percebam o valor da amizade, do trabalho em equipe e de um ambiente harmonioso e saúdavel.

 

 

 

Metas associadas:

-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: Olimtec - Torneio Esportivo e Cultural da Etec Takashi Morita

Responsável(eis): TATIANA DOS SANTOS; HERMAN SCHNABEL FRAGOSO

Data de Início: 06/03/2017
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Data Final: 18/08/2017

Descrição:

Resumo:  
O projeto Olimtec foi iniciado em 2010 após análise dos docentes de educação Física quanto à pratica regular de atividade física. O resultado obtido foi que a grande maioria dos alunos do Ensino Médio já praticaram alguma atividade física ou
esporte, mas atualmente pouquíssimos não são sedentários e adotam hábitos alimentares inadequados. As principais causas são: não saber administrar o tempo livre, não internalizar a importância da prática de atividade física, traumas e
constrangimentos ocorridos em aulas de Educação Física e a falta de recursos financeiros. O princípio básico dos esportes na escola é que todos os alunos devem participar da aula durante toda a sua duração. Assim, na verdade, não se deve
trabalhar o esporte propriamente dito, porque alguns alunos necessariamente teriam que ficar de fora das atividades. No tempo de duração de uma aula (50 minutos), se os alunos ficarem esperando para jogar, eles não estarão tendo uma aula na
sua totalidade e sim apenas uma fração do tempo adequado destinado à Educação Física. Além disso, pesquisas comprovam que, quando o professor adota tal postura, a tendência é que aqueles alunos que já têm certa habilidade acabem
participando mais que aqueles que encontram dificuldades no aprendizado da modalidade. Portanto, o professor acaba reforçando a exclusão, desprivilegiando exatamente aqueles que precisam de mais ajuda, pois a tendência é que aqueles que já
têm certa aptidão física melhorem ainda mais e que os alunos com dificuldades mantenham o baixo nível de aprendizagem motora. Em longo prazo, a situação piora ainda mais: os alunos excluídos começam a se sentir discriminados, já que a aula de
Educação Física serve apenas para expô-los a ridicularização feita pelos colegas esportistas. Logo, esses alunos acabarão pegando ojeriza de qualquer tipo de atividade física e, conseqüentemente, vão se tornar sedentários. 
função das aulas de Educação Física é propiciar aos alunos condições de saúde e qualidade de vida melhores e conhecimento básico para continuar praticando atividades físicas, mesmo depois do período escolar, durante toda a sua vida. 
desse diagnostico foi elaborado o Projeto Torneio Esportivo e Cultural como meio de atenuar e/ou transformar essa realidade. Os resultados dos torneios anteriores apresentaram resultados que demonstraram sua viabilidade e importância, com
superação dos resultados esperados.

 

Objetivos:

O projeto tem como objetivos:

1.   Apresentar e proporcionar através de aulas diversificadas,  baseadas nos tema da proposta curricular do Centro Paula Souza, para   a disciplina de Educação Física: a) prática de atividades físicas regulares; b) autonomia; c) liderança, d)
responsabilidade social; e) cooperação; f) interação entre as turmas.

2. Continuidade e aprimoramento do projeto. 

 

 
Justificativa ou situação problema:

Justifica-se pois, propricia o desenvolvimento de competências e habilidades que tornem o aluno capaz de: a)articular entre si diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e comunicação; b) confrontar opiniões e pontos de vistas
diferentes e argumentar na defesa de suas idéias; c)pesquisar e sistematizar informações relevantes para a compreensão e resolução de problemas; e) expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em
que se dá a comunicação; f) planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 

 

Metodologia:

1.            Desdobramento das atividades e tarefas; avaliar as etapas para a realização do evento e organizar a divisão de tarefas:

2.            Definição dos grupos; a escolha pelos grupos foi realizada pelos alunos, em alguns casos foi necessário sorteio.

 

3.            Reunião dos grupos (por turma); para avaliação das necessidades.

4.            Entrega de relatórios;

5.            Trabalhos extra-classe: pesquisas, avaliações, encontros entre as turmas

6.            Confecção de projetos por grupo;

7.            Reunião e apresentação de projetos;

8.            Determinar prazos para a finalização do projeto;

9.            Realização do Torneio;

10.           Avaliação final do projeto.

 

Resultado esperado:

- Melhor interação e socialização entre as turmas/alunos e trabalho em equipe;

-  Relacionamento de ideias e dos conteúdos estudados;

- Participação da comunidade escolar; 

 

 

 

 

Metas associadas:

-> Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração entre professores da base nacional comum e a base técnica
-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Melhorar a relação professor x aluno

Projeto: Plano de abandono na unidade escolar

Responsável(eis): ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; JOSE SALO GANDELMAN

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 20/11/2017

Descrição:

Resumo:  
O Plano de Abandono de Área foi criado para auxiliar na evacuação de pessoas em caso de sinistros. Tal procedimento é realizado de acordo com a estrutura predial, seguindo rigorosamente o padrão mais seguro para desocupação do local. Os
alunos de TST são treinados na disciplina de PCS e a realização deste Plano na escola lhes proporciona experiência prática e agrega conhecimentos nos procedimentos estabelecidos no documento legal de referência - NBR 15219/2005 . A
simulação deve ocorrer constantemente, com todos os alunos, professores, e funcionários que estiverem no local, em uma simulação para que estes saibam como proceder com segurança em casos de incêndio.

 

Objetivos:

Estabelecer os requisitos para a elaboração, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio, bem como viabilizar a continuidade dos negócios.
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Estabelecer os requisitos para a elaboração, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio, bem como viabilizar a continuidade dos negócios.

Fornecer informações operacionais das edificações ou áreas de risco para  a Diretoria de Serviços a fim de otimizar o atendimento de ocorrências.

 

Justificativa ou situação problema:

O plano de emergência tem por objetivo criar e organizar procedimentos para situações de emergência, prevenindo e/ou minimizando maiores perdas em casos de anormalidade. è uma demanda prática para a disciplina de PCS e  uma exigência da
NBR 15219/05.

 

Metodologia:

Para desenvolver om Plano de Abandono , junto à disciplina de Combate a Sinistrosa , o  professor responsável  da disicplina trabalha com os alunos em sua elaboração , aplicação e anáklise de resultados. A elaboração do Plano de Abandono de
Área, visa  verificar data, número de pessoas envolvidas, agendamento e  e local onde o plano será desenvolvido. Neste caso, o Plao se realizará nos cursos noturnos e ETIM, um em cada semestre, em datas a serem previstas. A plicação do Plano
se faz por meio de uma  simulação de fuga orientada por alunos de TST aos demais, nos períodos acima descritos. Com os resultados de tempo cronometrado, a turma de 3º módulo  faz uma análise e reavaliação do plano, para aprendizageme e
nova aplicação se for necessária.

 

Resultado esperado:

Em cada simulação realizada, todos os professores, alunos, funcionários da ETEC Takashi Morita deverão abandonar o prédio da unidade ( (100% de evaucação humana)  para a área da quaadra de esportes,  sob orientações de fuga pelas
escadarias , não levando um tempo maior que 5 min. 

Metas associadas:

-> Oferecer ao menos 3 aulas práticas aos alunos de segurança do trabalho.

Projeto: REFORÇO ESCOLAR - MONITORIA SOLIDÁRIA (Promovida pelos professores)

Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI; ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA; IVANIA SCHUMACKER; WILSON MITIHARU SHIBATA; VANESSA ALMEIDA RIBEIRO

Data de Início: 13/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Resumo:  
A importância do apoio pedagógico para a qualidade da Educação foi confirmada no estudo Como Sistemas Escolares do Mundo Chegaram ao Topo, da consultoria norte-americana McKinsey, realizado em 2008. A pesquisa revela que uma
Educação de excelência não deve deixar nenhum aluno para trás. O sistema adotado na Finlândia, por exemplo - país sempre em destaque nos rankings educacionais -, prevê que cada escola tenha um professor especializado em reforço escolar
para cada sete turmas regulares (os docentes costumam encaminhar em média 30% dos matriculados para aulas no contraturno). Apoio contínuo à aprendizagem A ideia de que o aluno deve receber algum tipo de apoio para evitar a repetência não
é nova. Porém o mais comum é encontrar escolas e redes que reservam no fim do ano um período ao qual dão o nome de "recuperação" - como se fosse possível que qualquer criança ou jovem que não tenha compreendido ao longo do tempo, nos
vários encontros semanais que teve com os professores, o faça em duas ou três aulas durante uma semana, em que são revistos todos os conteúdos ao ano. "As dificuldades têm de ser trabalhadas assim que elas aparecem em sala de aula e não
deixar que se acumulem para o fim do ano", afirma Ocimar Munhoz, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). O ideal é que, de acordo com os resultados obtidos nas avaliações, os professores e a coordenação pedagógica
identifiquem as necessidades de aprendizagem de cada aluno e ofereçam a ajuda necessária. "A avaliação do aluno deve ser constante para que se possa reconsiderar o trabalho docente no momento necessário", diz Rosa Antunes.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL:

Alcançar maiores índices de aprovação bem como a diminuição das progressões parciais , principalmente nas primeiras séries dos cursos integrados e modulares.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aplicar avaliação diagnóstica para os alunos das primeiras séries dos cursos técnicos integrados e modulares

-Acompanhar a organização dos estudos

- Oferecer aulas de reforço de várias disciplinas

- Acompanhar o rendimento escolar dos alunos retidos em 2016 e , também os alunos que apresentam baixo rendimento 

-  Diminuir em 50% as retenções e as progressões parciais de estudo.

 

Justificativa ou situação problema:

Após uma conversa informal com alunos e professores, identificamos que vários alunos ingressantes  dos cursos integrados e modulares chegam sem um embasamento escolar satisfatório ocasionando dificuldades no acompanhamento dos
conteúdos de diferentes disciplinas. Como em 2016 tivemos em nossa unidades escolar um grande número de retenções e progressões parciais , sentimos a necessidade de um projeto de reforço e recuperação que possa auxiliar no desempenho
das atividades escolares daqueles alunos que apresentam um maior grau de dificuldades dando suporte de forma positiva, onde os mesmo consigam adquirir o conhecimento de forma significativa , apropriando-se do processo de ensino
aprendizagem.

 

Metodologia:

As aulas serão ministradas pelos professores da unidade escolar, de forma voluntária, fora do horário de aulas ( no contraturno ), de acordo com as suas disponibilidades. 

Cursos Integrados : das 8:ooh às 8:30h ou das 17:10h às 17:40h

Cursos Modulares: das 18:00h às 18:45h.

 

Resultado esperado:

Espera-se que no ano letivo de 2017 haja uma diminuição de 50%  nas retenções dos cursos integrados e modulares e uma diminuição de 50%  nas progressões parciais. 

 

 

Metas associadas:

-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.
-> Reduzir em 50% a retenção.

Projeto: REFORÇO ESCOLAR - MONITORIA SOLIDÁRIA (Promovida pelos alunos)

Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI; ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA; VANESSA ALMEIDA RIBEIRO; DARIO CORTEZ PARE; WALDICE CAROLINA DA SILVA

Data de Início: 03/03/2017

Data Final: 10/11/2017

Descrição:

Resumo:  
Entre as muitas áreas em que o voluntariado pode se manifestar, uma é a educação, na medida em que promove a participação social, a aprendizagem de valores como cidadania e solidariedade e o conhecimento científico. Essa combinação, de
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Entre as muitas áreas em que o voluntariado pode se manifestar, uma é a educação, na medida em que promove a participação social, a aprendizagem de valores como cidadania e solidariedade e o conhecimento científico. Essa combinação, de
aplicação recente, só acontece quando cada parte chega ao momento certo para aceitar e incorporar a outra, transformando-se em um só movimento. A interação entre os alunos dos cursos técnicos integrados , em nossa unidade escolar, é
bastante grande e proveitosa, proporcionando um convívio social intenso o que permite o socialização do conhecimento. Assim, alunos que possuem mais facilidade na assimilação dos conteúdos auxiliam seus colegas com monitoramento de
estudos valorizando o processo ensino aprendizagem tornando-o mais satisfatório.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL:

Proporcionar aos alunos da primeira série do curso de Logistica Integrado ao Médio, reforço monitorado das disciplinas: Química, História, Português, Física, Matemática, Inglês, Sociologia, Filosofia e Biologia. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mostrar aos alunos ingressantes a importância do conhecimento científico e cultural 

- Garantir a superação de defasagens e a assimilação satisfatória dos conteúdos 

- Proporcionar aos monitores uma revisão de conteúdos e a prática de estudos monitorados que visam a socialização de conhecimentos. 

- Reduzir em 50% a retenção e a progressão parcial de estudos nas séries iniciais dos cursos integrados.

 

Justificativa ou situação problema:

O projeto justifica-se pela vontade dos alunos da segunda série do curso técnico de Logística Integrado ao Médio de promover um reforço monitorado das disciplinas do núcleo comum e com isso contribuir para a diminuição das retenções e das
progressões parciais.

 

Metodologia:

Um grupo de alunos da segunda série do curso técnico de Logística Integrado ao Médio, que possui faclidade em assimilar conteúdos, irá disponibilizar aulas de reforço para os alunos ingressantes do curso de Logística Integrado ao Médio
três dias da semana previamente estipulados, sendo essas aulas interrompidas duas semans antes de provas e trabalhos para que os monitores não se prejudiquem. 

 

Resultado esperado:

Espera-se com este projeto a redução em 50% das retenções e progressões parciais com a melhoria do rendimento escolar , de modo que o processo ensino-aprendizem seja plenamente satisfatório.

 

Metas associadas:

-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.
-> Reduzir em 50% a retenção.

Projeto: SIMPÓSIO DAS PROFISSÕES

Responsável(eis): MARIA ALICE OLIVA DE OLIVEIRA; ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; VANESSA ALMEIDA RIBEIRO; DENILSON SERRA RODRIGUES ROCHA; ANDRÉ LOPES LOULA

Data de Início: 13/03/2017

Data Final: 26/06/2017

Descrição:

Resumo:  
O Simpósio das Profissões é um evento criado por uma equipe de professores da Unidade Escolar, com o objetivo de envolver estudantes de terceira série de Ensino Técnico Integrado ao Médio - ETIM na organização de uma
atividade feita por eles e para eles, por meio de um dia de palestras sobre as diversas profissões e cursos de educação superior. O projeto objetiva fornecer subsídios para a difícil escolha do curso superior para estudantes
concluintes da Educação Básica, colocando-os em contato com profissionais das diversas áreas e, ao mesmo tempo, permitir que vivenciem a organização de um simpósio, evento que eles provavelmente irão participar no
futuro, tanto como estudantes de graduação quanto como profissionais. 

 

Objetivos:

Envolver estudantes de 3ª série dos ETIMs na organização de um evento que eles provavelmente participarão no futuro, um simpósio;

Fornecer informações sobre diversos cursos superiores, nas diversas áreas do conhecimento;

Colocar estudantes em contato com profissionais das diversas áreas, bem como com ex-alunos que estão cursando graduação em cursos superiores;

Incentivar e orientar estudantes em trabalhos coletivos, por meio da realização de equipes para a prepação do Simpósio;

Estimular estudantes para o protagonismo e a autonomia do conhecimento;

Permitir reflexão sobre as diversas áreas profissionais e o conhecimento sobre o mercado de trabalho.

 

Justificativa ou situação problema:

Os estudantes, nesta fase final da Educação Básica, têm que realizar a difícil escolha sobre seu futuro profissional. Esta escolha muitas vezes é acompanhada de tensão,
dúvidas e incertezas. Há, muitas vezes, uma grande pressão social sobre estes jovens, que devem escolher muito cedo, um curso superior que determinará a escolha
profissional. 

A escola pode ser um espaço para que os estudantes possam conhecer e refletir sobre as possibilidades de cursos e profissões, fornecendo informações para que os
estudantes possam ponderar e relfetir sobre essa escolha, minimizando assim a pressão e as dúvidas que são comuns e recorrentes nesta fase da vida escolar.

O Simpósio das Profissões é um evento organizado para atender a esta necessidade. Em 2017, será a quarta edição do projeto, que tem frequência anual. Nas edições
anteriores, houve grande envolvimento dos estudantes participantes, que o avaliaram positivamente. A escolha do modelo de evento foi feita pelos estudantes.

 

Metodologia:

Apresentação do projeto para estudantes de 3ª série dos ETIMs Automação e Eletrônica pelos professores envolvidows;

Realização de reuniões semanais com alunos convidados, para início da preparação do evento;

Realização de pesquisa de interesse, por alunos representantes de sala, para verificar o interesse dos estudantes sobre as profissões;

Quantificação dos resultados para definição de profissionais convidados;

Sondagem entre estudantes e professores sobre profissionais palestrantes;

Divisão de equipes de trabalho entre os estudantes das turmas, a saber: equipes de comunicação, infraestrutura e coordenação. Todos os estudantes devem se
integrar em uma das equipes.

Criação de canal de comunicação para divulgação das informações para todos os participantes;
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Realização dos convites e levantamento das necessidades de material necessário para o evento;

Ensaio geral;

Realização do evento;

Avaliação das equipes e autoavaliação, por meio de pesquisa em formulário eletrônico.

Disponibilização das avaliações para os professores e estudantes.

 

Resultado esperado:

Espera-se que a organização e realização do Simpósio das Profissões:

- proporcione aos estudantes o desenvolvimento de habilidades como organização, planejamento, participação em equipes, resolução de problemas e reflexão sobre a
importância do trabalho em grupo.

- contribua para a integração de estudantes de diferentes cursos e turmas.

- ofereça também informações para contribuir para a escolha do curso e profissão a ser escolhida pelos esudantes deste nível de escolaridade. 

 

Metas associadas:

-> Trabalho coletivo da proposta educacional para uma maior integração entre professores da base nacional comum e a base técnica
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Realização de 4 eventos promovidos pelos alunos.

Projeto: A IMPORTÂNCIA DO TEMPO

Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI; LUIS SANTORO NUNES; DENILSON SERRA RODRIGUES ROCHA; DARIO CORTEZ PARE; JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES

Data de Início: 01/06/2017

Data Final: 31/10/2017

Descrição:

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 a
importância do tempo? Você tem tempo? Posso medir ou prever o tempo? Estas e outras indagações ultrapassam o conhecimento popular e fazem parte dos conhecimentos científicos e filosóficos.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL:

Envolver 100%  dos alunos das primeiras séries dos cursos integrados de Automação Industrial, Eletrônica e Logística na execução de projetos interdisciplinares promovendo a pesquisa científica, o convívio social, o respeito às regras e a
valorização do trabalho em grupo e a conscientização da preservação da natureza e do incentivo para o uso de materiais reciclados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desenvolver a criatividade e auto-crítica

- Estimular a pesquisa científica e a busca pelo conhecimento

- Fomentar o processo ensino-aprendizagem através da aplicação prática de conteúdos

- Relacionar conceitos através da interdisciplinaridade

 

Justificativa ou situação problema:

Este projeto justifica-se pela importância do estudo do tempo no decorrer da história da Física e Filosofia e a sua função em nossa sociedade atual. Na Grécia antiga, os filósofos usavam duas palavras relacionadas com o tempo: chronos, tempo
cronológico que pode ser medido, e kairos que significa momento certo ou oportuno para alguma coisa que poderá ser considerada especial. Ao falarmos de Platão, este identificava tempo como o período de movimento dos corpos. Durante a era
cristã, o tempo era visto de forma linear. Nos primórdios da Física, século XVII, Galileu apresenta o tempo como protagonista, abrindo caminho para os estudos de Isaac Newton a respeito do espaço-tempo.

 

Metodologia:

 

Os alunos das primeiras séries dos cursos integrados formarão equipes e construirão um carrinho de corrida utilizando, exclusivamente, material reciclável como garrafas pet e que será movido a ar comprimido. Cada equipe deverá adotar o nome
de um filósofo que tratou a respeito do tempo, este nome representará a escuderia.

 Num primeiro momento será feita uma classificação e, consequentemente, será calculada a velocidade média de cada carrinho. Com esses dados em mãos, os alunos farão uma tabela de ordem de chegada de cada carrinho e poderão verificar a
ordem de partida na disputa final.

A estapa final será disputada entre as equipes vencedoreas de cada turma. Nesta oportunidade as equipes deverão apresentar o filósofo adotado e explicar seus ensinamentos a respeito do tempo demonstrando o cálculo que estabeleceu a
conquista do posicionamento de largada.

 

Resultado esperado:

Esperamos que 100% dos alunos das primeiras séries dos cursos integrados participem deste projeto interdisciplinar e trabalhem a noção do tempo da ciência Física no que tange ao movimento como um sistema de referência  absoluta  e relativa
utilizando os conceitos físicos; trabalhem as diferentes noções do tempo na história da Filosofia, do seu início até a era contemporânea. Além disso, esperamos que os alunos valorizem a reutiliazão de materiais, de modo que incentivem a
preservação da natureza ao seu redor e vislumbre um futuro melhor para a comunidade e geral.  

 

 

Metas associadas:

-> Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
-> Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017
-> Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: Julgamento da Capitu

Responsável(eis): EGLE MENDES MARTINS; NATALIA DE MENEZES LESSA BATISTA
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Data de Início: 20/03/2017

Data Final: 05/07/2017

Descrição:

Resumo:  
O presente projeto visa discorrer sobre o texto de Machado de Assis, com o título de “Dom Casmurro”, publicado em 1900. O romance foi escrito em primeira pessoa, sendo este, Bento de Albuquerque Santiago, conhecido no romance como
Bentinho, relata sobre sua vida, especificamente, com o seu romance com Capitu. Este projeto visa realizar um julgamento de Capitu sobre sua suposta traição a Bento. Será apresentado uma acusação e uma defesa a pessoa de Capitu, buscando
fragmentos no livro que confirme o ato do adultério ou negue. No entanto, não é objetivo discorrer sobre o adultério como ato lícito ou ilícito, visto que o adultério não se caracteriza como crime conforme determinado pela Lei nº 11.106/2005.
Portanto, buscamos realizar uma defesa/acusação utilizando as supostas provas encontradas no livro, usando os aportes históricos da época que fora escrito, respeitando os valores sociais da época.

 

Objetivos:

OBJETIVO GERAL

Levar o aluno a despertar o interesse pela obra Dom Casmurro, de Machado de Assis promovendo a leitura da obra e escrita de textos,  de forma que os alunos sejam motivados a ler e escrever  textos de forma prazerosa, assim como
investigar, entender e discutir o assunto que compõem o texto em especial se o personagem Capitu traiu ou não Bentinho. Desta forma, prepará-los para leitura e produção de texto fazendo uso da língua culta, aprimorando-a, e principalmente,
despertar o gosto pela leitura.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ø  Instigar o aluno  a ler a  obra de Machado de Assis

Ø  Levar o aluno a trabalhar de modo interativo, júri simulado, da obra literária Dom Casmurro;

Fazer com que os alunos observem os aspectos literários para que o mesmo possa saber reconhecer, organizar e utilizar nas produções  textuais os recursos lingüísticos presentes nos textos

 

Ø  Motivar o aluno para que ele desenvolva e reconheça que leitura é uma fonte essencial para produção tanto de textos  escritos e oral;

Ø  Fazer com que os alunos percebam a proximidade da oralidade e da escrita através de língua culta;

Ø  Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências linguísticas e literárias na produção de texto escritos;

Ø  Priorizar a leitura, interpretação e a escrita como fonte de formação e informação; 

 

Justificativa ou situação problema:

Dom casmurro é um romance escrito por Machado de Assis, no ano de 1899, e publicado pela livraria Gernier, é um de seus livros mais conhecido e é considerado um dos mais fundamentais da literatura brasileira. Além disso, esta obra
completa a “trilogia realista” machadiana, ao lado de Memorias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba.

O personagem principal de Dom Casmurro é Bento Santiago, conhecido também como Bentinho, o qual é o narrador da história, contada em primeira pessoa, que descreve fatos desde a mocidade até aos dias que escreve o livro. Bento relata sobre
suas recordações de juventude, sua vida no seminário, sua relação com Capitu e o ciúme que advém desse relacionamento, que se torna problemática do romance. Contextualizado no rio de janeiro do segundo império, o romance se inicia com o
episódio que seria recente em que o narrador recebe a codinome de Dom casmurro, daí o título da obra de Machado de Assis que escreveu utilizando ferramentas literárias como ironia.   

Capitu é o personagem central da obra Dom casmurro, a menina de “olhos oblíquos e dissimulados como uma cigana”, que se casou com Bentinho. Ezequiel, que era o filho do casal, cria suspeita de adultério que instiga os pensamentos
do inseguro bentinho. Este era obcecado pela ideia de que fora traído pela mulher e Escobar, seu melhor amigo. A história termina sem solucionar a duvida do adultério, deixando as conclusões para o leitor.

Pelo fato da historia ser contada em primeira pessoa, em que o narrador é Bentinho, a narrativa é feita toda do seu ponto de vista, suas frustações, acusações, medos, entre outros aspectos psicológicos. Tendo isso em mente, vou discutir
se Capitu traiu ou não Bentinho, assim tendo um olhar critico acerca da obra.

            O presente projeto implantara uma forma de alia o romance ao ensino da escrita e da leitura. A culminância do projeto será um debate feito em dala de aula (que será posteriormente explanado no aspectos metodológico ), o qual terá a
finalidade de desenvolver os argumentos dos aluno para defender ou acusar Capitu. A proposta de desenvolver tais argumentos tem por objetivo aprimorar o senso critico dos alunos, associando leitura e escrita, uma vez que, os alunos
apresentam a dificuldade de interpretar e argumentar.

 

 METODOLOGIA:

Conteúdos prováveis;

Ø  Leitura e interpretação de texto;

Ø  Ortografia;

Ø  Alia o ensino da escrita e da leitura;

Ø  Coesão e coerência;

 

 Procedimentos didáticos

1º passo:

Realizar uma roda de conversa sobre tipos de relacionamentos com aturma e apresentar a obra de Machado de Assis Dom Casmurro em seguida expor as características literárias da obra de machado de Assis. Ponto principal da aula e
introduzir a obra para os alunos.

2º passo:

Após a apresentação os alunos verão a minissérie Capitu, direção de Luis Fernando Carvalho capitulo 4, realizando a escrita de seus apontamentos sobre a minissérie. Ponto principal da aula propor uma produção textual ao aluno para
observar suas dificuldades.

3º Passo:

Após o término do capitulo 4, será explicado aos alunos que realizarão um júri simulado, com o intuito de fazer o julgamento do personagem Capitu, para isso  a turma será dividida em 4 equipes, sendo uma equipe para acusação, uma para
defesa e duas equipes para o júri sendo que cada equipe será orientada pelo professor  para realização do trabalho,

Será pedido que os alunos leiam os capítulos 1,2,8,13, 43 e 44.

 da obra Dom Casmurro  e que na próxima aula entreguem questionários sobre o capitulo . ponto principal da aula é motivar o aluno a leitura e compreensão do texto.

4° passo:

Após a leitura do capítulos 1,2,8 de Dom Casmurro, realizaremos uma discussão acerca das considerações dos alunos sobre a obra e será solicitado que cada aluna das  equipes escrevam  como irão de defender e acusar o personagem
de Capitu. Ponto principal da aula e tornar o aluno uma leitor capaz de investigar e entender o texto.

5°passo

Será feita uma orientação com as equipes de acusação e defesa. Realização da leitura do capitulo 13 pelos alunos e analise realizado pelo professor considerações sobre a obra. Ponto principal da aula e fazer com que os alunos sintam-se
seguros na leitura e na compreensão feita por eles.

6°passo

Realização da leitura do capitulo 43 e 44pelos alunos e analise realizado pelo professor. Ponto principal da aula e fazer com que os alunos sintam-se seguros na leitura e na compreensão feita por eles.
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7°passo

Realização da atividade 1 em anexo e

Orientação  pelo professor com as equipes de defesa e acusação. Ponto principal da aula é capacitar o aluno a fazer uma analise sobre os personagens solicitados na atividade.

8°passo

Realização da atividades 2 em anexo orientação  pelo professor com as equipes de defesa e acusação. Ponto principal da aula é fazer que o aluno identifique palavras nova e descubra seus significados.

9°passo

Entrega e correção  das atividades 1 e 2 fazendo com que o aluno desenvolva  seu interesse pela leitura.

Fazendo observação na ortografia com exemplos retirados das respostas dos alunos para motivar  eles a terem  uma boa produção escrita. Ponto principal da aula e apresentar competências linguísticas para uma boa escrita.

10°passo

A realização da atividade júri simulado: organizar a sala de aula separando três grupos em grupo da defesa, grupo da acusação, grupo dejurados. Os participantes do grupo de jurados serão escolhidos na hora retirando três participantes
de cada equipe com o papel de dar o veredito sobre o caso: culpado ou inocente.

No momento do júri será solicitado que as equipes se organizem em ordem para que todos apresentem suas opiniões, porem todas deverão ter provas. Após todos apresentarem suas provas os jurados terão uma conversa particular entre
eles  por alguns minutos logo após darão o veredito.

Solicitar que os alunos realizem em  um texto dissertativo acerca do veredito final.

Recolher as produções textuais .

Ponto principal da aula é fazer com que os alunos desenvolvam habilidades em produzir textos oras mantendo a língua culta.  

11°passo

Realizar uma aula com o assunto coesão e coerência apresentando no data show exemplos  retirado dos textos dos alunos e  explicar a importância delas na escrita e na oralidade.

Entregar as produções textuais todas com observações feitas pelo professor para que o aluno refaça seu texto.

            Ponto principal da aula e fazer com quer os alunos construa e aproprie se de competências lingüistas para realizar um bom texto escrito e oral.

 12°passo

Entregar as atividades corrigidas aos alunos. Consideração final feita pelo professor sobre o projeto realizado.

  

Resultado esperado:

MMelhor desempenho dos alunos em todas as disciplinas a partir do trabalho com a leitura, interpretação e produção textual.

         Alunos com maior motivação e interesse pela leitura como fonte de prazer, informação e conhecimento;

Consciência da leitura como caminho para formação pessoal e social do ser humano. 

Metas associadas:

->
-> Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.

Projeto: Halloween - Cultura e Linguagem

Responsável(eis): NATALIA DE MENEZES LESSA BATISTA; RITA DE CÁSSIA CARDOSO DE OLIVEIRA

Data de Início: 04/09/2017

Data Final: 31/10/2017

Descrição:

Resumo:  
O projeto visa a comemoração da data Halloween. O mesmo é uma festa comemorativa celebrada todo ano no dia 31 de Outubro, véspera do dia de Todos os Santos. Ela é realizada em grande parte dos países ocidentais,
porém é mais representativa nos Estados Unidos. Neste país, levada pelos imigrantes irlandeses, ela chegou em meados do século XIX.

 

Objetivos:

- Conhecer a história da Festa do Halloween;
- Valorizar as manifestações culturais;
- Incentivar a busca pelo conhecimento;
- Ampliar os conhecimentos histórico-culturais sobre os países que falam oficialmente o Inglês;
- Vivenciar e conhecer por meio de atividades lúdicas e pesquisadas a origem desta festa tão tradicional nos Estados Unidos e que atualmente vem sendo inserida na cultura brasileira.
- Aprimorar o vocabulário em inglês;
- Conhecer os símbolos do Halloween;
- Integrar as turmas util izando o trabalho em equipe. 
 
Justificativa ou situação problema:

O Halloween faz parte da tradição norte-americana e é um tema que se pode explorar nas aulas de Inglês, visando integrar a cultura brasileira à americana a partir do
estudo dos costumes e tradições que busca conhecer a diversidade cultural no mundo.

Desenvolver uma Festa de Halloween na escola, é dar oportunidade para que os alunos conheçam um pouco desta festa, aprendam e compreendam palavras em inglês
que são usadas no dia a dia. Também realizem atividades em grupo favorecendo a interação entre eles, desempenhem tarefas de cunho social oportunizando o
convívio com outras pessoas e entidades, valorizando princípios e diferenças.
Dentro do contexto escolar, procura-se também desmistificar e conhecer na íntegra a origem desta festa como forma de esclarecimento sobre as diversas concepções
equivocadas que geram determinados preconceitos ao que se desconhece.
 
Metodologia:

O projeto abarcará todas as turmas dos ETIM da escola. As turmas de 2ºs anos ficarão responsáveis pela decoração da Culminância.

Os alunos farão uma pesquisa, em grupos pré-definidos, sobre o Halloween ao longo do projeto. Para a realização desta pesquisa, dever-se-ão utilizar a Biblioteca
como recurso.

Haverá uma exposição da mesma na escola desde a semana que antecederá à culminância do Projeto.

No dia 31-10 (Culminância), os alunos farão um desfile de fantasias temáticas com a data em questão e será julgado as 5 melhores fantasias. A comissão julgadora
será formada pelos professores da Unidade presentes no dia. Na abertura do desfile, um grupo de alunos fará a apresentação para toda a escola sobre o que foi
trabalhado ao longo do projeto, Tudo será falado na língua estrangeira (Inglesa) e traduzida simultaneamente.
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Resultado esperado:

Espera-se que os alunos aprimorarem seu v ocabulário em inglês com as pesquisas e aprendam a reconhecer e saber o porquê  dos símbolos do Halloween. Além disso, deseja-se que a i
utilizando o trabalho em equipe. 

 
 

Metas associadas:

-> Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: Cine Pipoca e a Prática da Língua Inglesa no Cinema

Responsável(eis): NATALIA DE MENEZES LESSA BATISTA; RITA DE CÁSSIA CARDOSO DE OLIVEIRA

Data de Início: 20/03/2017

Data Final: 11/12/2017

Descrição:

Resumo:  
Utilizando o recurso áudio-visual, os alunos trabalharão com vídeos para desenvolver a fala, leitura e escuta em Inglês, além da criatividade. Todas as turmas participarão e as séries estarão dividas por diferentes tipos de
vídeos: vídeo-clipe, trailler, propaganda e/ou trecho de filme. Sendo assim, os discentes terão maior interação e gosto pela disciplina.

 

Objetivos:

- Trabalhar a leitura, a escrita e a escuta em Inglês;

- Desenvolver a criatividade;

- Utilizar as competências tecnológicas na produção dos vídeos;

- Promover a interação dos discentes.

 

Justificativa ou situação problema:

Os alunos apresentam uma grande dificuldade em falar uma língua estrangeira, portanto, justifca-se pela necessidade de buscar novos recursos atrativos no estudo da língua estrangeira.

Por meio dos vídeos, os mesmos podem trabalhar a criatividade e a interação. Além disso, com o projeto perceber-se-á o vocabulário mais atualizado presente nas músicas, filmes e discursos orais em geral.

 

Metodologia:

Neste projeto, todas as salas partiparão. O mesmo acontecerá durante o ano letivo e terá duas Culminâncias semestralmente.

As turmas de 1ºs anos farão clipes musicais de livre escolha.

Os 2ºs anos apresentaram uma propagana e clipe musical temático.

Já os 3ºs anos trabalharão com traillers, filmes e séries.

 

Resultado esperado:

Espera-se que os alunos aprimorem o vocabulário, a leitura, a fala e a escuta em Inglês de forma prazerosa.

Espera-se, ainda, um maior gosto pela língua, uma maior interação e desenvoltura da criatividade por parte dos alunos. 

 

Metas associadas:

->

Projeto: Restauração de PC

Responsável(eis): Samuel de Almeida Ribeiro; Marcelo Coelho de Souza; Edison Kanashiro.

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 29/12/2017

Descrição:

Justificativa

A Etec Takashi Morita é uma instituição públicaque tem como objetivo oferecer educação pública, gratuita e de qualidade, visando atender a demanda dos alunos e pregando a qualidade de nossa escola e nossos
cursos propomos utilizar verba da APM para a manutenção de computadores que estão quebrados e sem uso.

 

Objetivos:

 

Geral:Colocar em funcionamento o máximo possível de computadores que estão quebrados. 

 Específicos: 

 

Verificar quais computadores são viáveis financeiramente para a manutenção.
Recuperar pelo menos 50% dos PCs.
Aproveitar o conhecimento dos docentes, dos auxiliares docentes e do diretor da escola para arrumar os computadores danificados.
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 Metodologia

Serão separados os computadores para veirificar quais são os problemas que eles apresentam e ver o custo da compra e substiuição dos componentes defeituosos, se for considerado viável financeiramente o
computador será consertado e colocado na biblioteca e nos laboratórios que mais necessitam.

A manutenção será realizada pelos auxiliares docentes, professores e pelo diretor da unidade que tem conhecimento para realizar os reparos. O diretor de serviço fica encarregado de comprar no menor preço os
componentes que substituirão os que estão defeituosos.

 

Resultado:

Pretendemos com isso reparar ao menos 50% dos computadores que hoje estão quebrados, hoje o número de computadores com defeito representam 42. São todos computadores com 8 anos de uso. Após o
conserto do PC, eles serão deslocados para a biblioteca e para os laboratórios para atender a demanda, pois uns dos pontos de maior crítica dos alunos WEBSAI de 2016 foi com relação ao número de
computadores nos laboratórios e na biblioteca.

 
Metas associadas:

-> Realocar mais computadores para a biblioteca
-> Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos - Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: QUALIDADE NO PROCESSO DE MANUTENÇAO

Responsável(eis): EDISON KANASHIRO

Data de Início: 08/02/2016

Data Final: 31/03/2020

Descrição:

Resumo:  
A proposta é desenvolver atividades a serem aplicadas em classe e/ou extraclasse que relacionem os diversos componentes curriculares de diversos cursos que necessitam de laboratórios principalmente que contenham equipamentos: elétricos,
eletrônicos, pneumáticos, hidráulicos. Propiciar maior interação entre professores e alunos.

Objetivo:

Objetivo principal é a implementação de manutenção preditiva, mas para isso devemos necessariamente do envolvimento de professores, alunos e todos que compartilham com equipamentos, consequentemente reduzindo de forma acentuada os
custos de manutenção e propiciando maior vida útil dos mesmos. Criaremos oportunidades para gerar agentes multiplicadores para essa nova filosofia de trabalho que muitas empresas almejam! Gerarmos também agentes multiplicadores para
proteger o patrimônio da Escola! 

Justificativa:

 

O Plano de Curso das ETECs compreende múltiplos componentes curriculares, dividida por eixos, portanto em diversos componentes há a necessidade de desenvolverem respectivamente o conteúdo em laboratório prático; desta forma ter
equipamentos inoperantes compromete acentuadamente o rendimento escolar levando o aluno a desistir curso (evasão), desgaste por parte dos professores . Atualmente se faz reparos (Manutenção corretiva) em equipamentos, paineis, etc.,
observando que em  muitos casos poderiam ser evitados! 

Metodologia:

O caminho mais seguro para implementar o programa de "Qualidade no Processo de Manutenção" é iniciarmos com aplicação de (6 Ms): Meio ambiente, Máquinas/Equipamentos, Materiais, Mão de Obra, Método, Medição;
 
1) Meio Ambiente: Já foi projetado novo Lay-out da sala de reparos introduzindo um mezanino para acomodarmos equipamentos em desuso ou equipamentos aguardando autorização e transferência documentada para outra unidade da ETEC que
esteja necessitando; 
2) Máquinas/Equipamentos: Reparação de equipamentos ou módulos que necessitam urgência, concomitantemente separando adequadamente (anexando fichas de informações) maquinas e equipamentos inoperantes;
 
3) Materiais: Deverá ser separado identificado todos os materiais/equipamentos e peças criando concomitantemente “data sheet” (obtida pelos alunos e professores) para que se possa utilizar essas peças de forma correta tanto para manutenção
corretiva, preventiva e preditiva (futuramente) dos equipamentos como também oferecendo suporte na construção dispositivos nos trabalhos de TCC;

 
4) Mão de Obra: Será empregado na medida do possível a mão de obra dos alunos (informações de forma correta) e professores formalizando sobre o não funcionamento de determinados equipamentos/peças e máquinas;

 
5)Método: Inicialmente deveremos estabelecer um fluxograma sobre funcionamento da nova filosofia de trabalho, oferecendo orientação, treinamentos e palestras para todos envolvidos (alunos, professores e pessoal de apoio ) na implementação
da “Qualidade no Processo de Manutenção”; o grande lance neste método é a criação de “agentes multiplicadores” para preservar as nossas máquinas/equipamentos/dispositivos!

 

6) Medição: Objetivando estabelecer um controle efetivo, utilizando documentos gerados na manutenção, será lançado num programa de “software” ( a ser definido) para ter uma posição imediata numérica e/ou estatisticamente , afim de tomarmos
decisão quanto as providencias afins . 

Resultado Esperado:

Neste ano, 2017, esperamos atingir os seguintes resultados:

Novo lay-out do setor de manutenção – 100%

Estabelecimento de um fluxograma adequado para manutenção corretiva -100%

Melhorar a qualidade dos nossos laboratórios com novos equipamentos, manter a ordem e a manutenção em dia, diminuindo a insatisfação dos nossos alunos com os laboratórios conforme consta no observatório escolar.  – 50 %

Palestras para o pessoal envolvido (alunos, professores e pessoal de apoio) – 25 % 

 

Metas associadas:

-> Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos - Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.
-> Reduzir a evasão em 50% em todos os cursos.

Projeto: Implantação do curso ETIM de Administração

Responsável(eis): WALDICE CAROLINA DA SILVA; THIAGO TEIXEIRA; VANESSA DE ALMEIDA RIBEIRO

Data de Início: 03/02/2016

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

1.  IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
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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):

 

SEDE

·         Automação Industrial;

·        Contabilidade;

·        Eletrônica;

·        Logística;

·        Segurança do Trabalho

 

CLASSES DESCENTRALIZADAS

 

·        Logística;

·        Administração.

 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio

 

·                    Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio;

·                    Eletrônica Integrado ao Ensino Médio;

·                    Logística Integrado ao Ensino Médio (Última turma formará em dez. 2016)

2. ASPECTOS INTERNOS DA ETEC TAKASHI MORITA

 

2.1. ETEC TAKASHI MORITA EM NÚMEROS*

*Sede e Classe Descentralizadas

 

Número total de alunos no 1º semestre de 2016: 982 alunos
Número de Classes no período Integral: 08
Número de Classes no período vespertino: 01
Número de Classes no período noturno: 24
Número total de professores em exercício: 84
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Número total de funcionários em exercício: 101

Funcionários Técnico-administrativos: 10

 

2.2.  MODALIDADES OFERECIDAS DE ENSINO

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO 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. 127, de 3-10-
2012, publicada no DOE de 4 -10-2012,Seção I, página 254

 

Contabilidade
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n. 177, de 26-09-

2013, publicada no DOE de 27-09-2013, Seção I, página 40.
 

Logística
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n. 177, de 26-09-

2013, publicada no DOE de 27-09-2013, Seção I, página 40.
 

Administração
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC n. 133, de 4-10-

2012, publicada no DOE de 5-10-2012, Seção I, página 38.
 

Segurança do
Trabalho

Plano de  aprovado pela Portaria CETEC n. 159, Curso de 9-10-
2012, publicada no DOE de 10-10-2012, Seção I, página 47.

 

Eletrônica
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  n. 172, de 13-09-

2013, publicada no DOE de 14 -09-2013,Seção I, página 47
 

Automação
Industrial Integrado

ao Ensino Médio

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec n. 128, de 3-10-2012,
publicada no Diário Oficial de 4-10-2012, Seção I -página 254.

 

Eletrônica Integrado
ao Ensino Médio

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec n. 128, de 3-10-2012,
publicada no Diário Oficial de 4-10-2012, Seção I -página 254.

 

Logística Integrado
ao Ensino Médio

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec n. 134, de 4-10-2012,
publicada no Diário Oficial de 5-10-2012, Seção I -página 38.

 

 

2.3. NÚMERO DE CLASSES*

*Sede e Classe Descentralizadas

 

 

Cursos Turmas Turno

Automação Industrial 04 Noite

Eletrônica 03 Noite

Logística 01 Tarde

Logística 05 Noite

Contabilidade 03 Noite

Segurança do Trabalho 03 Noite

Administração 06 Noite

Eletrônica Integrado ao Ensino
Médio

03 Integral

Automação Industrial Integrado
ao Ensino Médio

03 Integral
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Logística Integrado ao Ensino
Médio

02 Integral

 

 

2.4.  AGRUPAMENTO ALUNOS 1°sem 2016*

*Sede e Classe Descentralizadas

 

Habilitação Turno Classes Alunos

Automação Industrial Noite 4 114

Contabilidade Noite 3 91

Segurança do Trabalho Noite 3 101

Eletrônica Noite 3 85

Logística Tarde 1 26

Logística Noite 5 117

Administração Noite 6 158

Automação Industrial (Integrado) Diurno 3 112

Eletrônica (Integrado) Diurno 3 105

Logística (Integrado) Diurno 2 73

Soma total 33 982

 

2.5.  RECURSOS FÍSICOS ATUAIS DA U.E.*

*Dados referente a Unidade Sede

 

Salas de Aula 12

Biblioteca 01

Laboratórios de Química/ Biologia/ Física 01

Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital 03

Laboratório de Informática
Laboratório de CLP e Micro controladores
Laboratório de Máquinas e Comandos
Elétricos
Laboratório de hidráulica e pneumática
Laboratório Protocolo Hart
Laboratório de Gestão e Segurança do
Trabalho
Laboratório de Metrologia

Cantina

04
01
01
01
01
01
01
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
Auditório
Refeitório para funcionários

02
01
01

 



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 166/211

 

 

2.6- CLASSES DESCENTRALIZADAS DA ETEC TAKASHI MORITA

   

LOCAL

 

·         CEU ALVARENGA:

Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco, São Paulo - SP, 04474-340

·         CEU PARELHEIROS:

R. José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros, São Paulo - SP, 04890-090

·         EE PAULO EIRÓ:

Av. Padre José Maria, 210 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04753-060

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO EXTERNO

 

Distrito Paulistano de Santo Amaro

                             

Sp Santo Amaro.jpg

 

Área 15,70 km²

População (74°) 60.373 hab.(2013)

Densidade 38,70 hab./ha

Renda média R$ 4.900,76

IDH 0,943 - Muito elevado (9°)

Subprefeitura Santo Amaro

Região Administrativa Centro-Sul

Área Geográfica 7 (norte) e 6 (sul)

 

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
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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_distritos_de_S%C3%A3o_Paulo_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/1827
http://pt.wikipedia.org/wiki/1832
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_13_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Paulo_Eir%C3%B3&action=edit&redlink=1
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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

"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 

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 
canalizado sob a avenida dos Bandeirantes), estendendo-se até a serra do Mar, incluindo as terras correspondentes aos atuais municípios de Itapecerica da Serra
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 
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

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 
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 
município de Santo Amaro, incorporando-o ao município de São Paulo. (Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o aeroporto Campo de Marte
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 Belo, parte do distrito do Itaim Bibi, Cidade Ademar, Pedreira, Campo Limpo, Capão Redondo, Vila Andrade, Jardim Ângela
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 M�������, Maria Luiza. A Cidade de São Paulo: povoamento e população, 1750-1850. São Paulo: Pioneira, 1973.

2.            ↑ Lei Provincial nr. 56, de 11 de maio de 1877

 

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 dos 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.
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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, socioeconômicos e culturais.

 

Dados demográficos da Zona Sul

 

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 - - - - -

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

 

A região metropolitana de São Paulo, vem registrando redução, há anos, da taxa de desemprego, estimada em 15,2%, no último 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.
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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: Excluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.  
Salário mínimo de referência do Censo 2015: R$788,00.  

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO ALVO

 

Dentro do cenário mostrado anteriormente, chegamos ao nosso ponto principal, nossos alunos, que são resultados do perfil socioeconômica 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 Evasão do Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa - Município de São Paulo

 

 2008 2009 2010
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681 - Região
Metropolitana
de São Paulo

Educação - Taxa de Evasão do
Ensino Médio – Rede Estadual
(Em %)

5,1 4,6 5,4

Educação - Taxa de Evasão do
Ensino Médio – Rede Municipal
(Em %)

3,0 2,2 2,7

Educação - Taxa de Evasão do
Ensino Médio – Rede Particular
(Em %)

0,1 0,1 0,1

Educação - Taxa de Reprovação
do Ensino Médio – Rede Estadual
(Em %)

18,3 18,9 17,0

Educação - Taxa de Reprovação
do Ensino Médio – Rede Municipal
(Em %)

12,0 8,9 8,5

Educação - Taxa de Reprovação
do Ensino Médio – Rede Particular
(Em %)

5,2 5,5 5,3

Educação - Taxa de Aprovação
do Ensino Médio – Rede Estadual
(Em %)

76,6 76,5 77,6

Educação - Taxa de Aprovação
do Ensino Médio – Rede Municipal
(Em %)

84,9 88,9 88,8

Educação - Taxa de Aprovação
do Ensino Médio – Rede Particular
(Em %)

94,7 94,5 94,6

 

http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela

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 Administração Integrado ao ensino Médio proposto pela ETEC
Takashi Morita vem atender a necessidade da formação de mão de obra na área
administrativa para os diversos ramos de  empresas da região de Santo Amaro ,
Brooklin, Campo Belo, Moema, Ibirapuera, estamos próximos dos grandes corredores
das avenidas Santo Amaro, Verador José Diniz,  Ibirapuera e Berrini e Washington Luiz;
onde se concentram grande parte dos escritórios de empresas da Zona Sul.

Pesquisa de mercado realizada junto a empresas mostra a preferência por profissionais
com formação técnica para as vagas disponíveis.

 

         Nas atuais circuntâncias o mercado inclusive previlegia a contratação de jovens
aprendizes, solicita que estejam em formação, esses profissionais tem grandes chaces
de serem  efetivados após final do contrato pois já estarão treinados e com o conclusão
do curso já poderão ser contabilizados como capital intelectual da empresa podendo
desenvolver um carreira profissional na área que o preparou.

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 ,uma vez que estamos
localizados próximos da Estação de Trem (linhas interligadas a linha amarela e Lilás do
Metrô), e um terminal rodoviário urbano e estações de trem como Jurubatuba, granja
Julieta , Santo Amaro e Berrini.

 

         Observe ainda que o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio
dá ao aluno formado nesta modalidade, a possibilidade de ser facilmente contratado
para as áreas administrativa de qualquer tipo de empresa, de um banco a uma
prestadora de serviços, passando pelas empresas da área industrial, hospitalar e até um
órgão público uma vez que a sua grade curricular possui disciplinas que permitem ao
aluno adquirir competências e habilidades gerais destas áreas, não numa função
especifica dentro da áreas mas como um profissional multifuncional , o que reduz custos .

http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=180
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=179
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=181
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=183
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=182
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=184
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=217
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=216
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=218
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        O curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio permite a formação
de um profissional  com reais possibilidades de evoluir pessoalmente e
profissionalmente, e em caso de ingresso em um curso de nível superior, o aluno poderá
fazer a opção de forma acertiva pois a grade curricular contempla além da própria
administração várias outras disciplinas isso pode ajudá-lo na escolha do seu curso de 
graduação pois não serão disciplinas desconhecidas.

                        As altas taxas de evasão do Ensino Médio e Técnico na região, onde a grande
massa da população e´de classe média baixa, se dá por necessidades financeiras uma
vez que o jovem se vê obrigado a ingressar no mercado de trabalho muito cedo. A falta
de uma qualificação técnica deste jovem os leva a empregos de baixo nível salarial sem
nenhuma perspectiva de melhoria profissional e social. Uma escola com cursos Técnicos
integrados ao Ensino Médio  na região pode evitar estas evasões , uma vez que o jovem
estará investindo, ao mesmo tempo , e em um curto período de tempo , na  obtenção de  
uma profissão especializada e, perspectivas de uma ascensão  profissional e social , 
oferecido pelo ensino  médio integrado ,que o habilita a cursar o ensino superior .
 

 

4.1.  INTRODUÇÃO

 

A administração é uma das áreas mais abrangentes e abre diversas portas no mercado, pois permite ao profissional  atuar nos mais variados campos possibilitando uma rápida inclusão
no mercado além de servir para utilização pessoal. Seus conceitos envolvem pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo dinheiro, instalações, planejamento, organização,
coordenação, direção, controle, objetivos, recursos e decisões, o que aumenta e muito a questão da empregabilidade pois, o foco pode ser direcionado para o setor administrativo de
qualquer modalidade de empresa.

 

 A escolha de um curso para seguir a carreira é uma etapa muito importante da vida das pessoas porque irá definir em qual área de atuação e tipos de atividades serão desenvolvidas.

A faixa salarial de remuneração deste mercado é sim definida pelo ramo da empresa, compete entretanto ao futuro profissional optar e focar este ramo, porém as habilidades e
competências para a área são as mesmas, não importando a especificidade do ramo.

Em fim, administrar compreende atuar em organizações, empreendeder seu próprio negócio, implementar o negócio da família, ou simplesmente aplicar o conhecimento dentro de casa na
vida pessoal tornando a pessoa mais organizada e controlada com uma visão diferenciada sobre o modo de conservação, administração e aplicação do dinheiro, envolve a habilidade
para lidar com pessoas, capacidade de planejamento e poder para tomada de decisão.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO

 

 

O Curso Técnico em Administração é relevante na zona sul e inclusive especificamente onde se localiza a ETEC Takashi Morita , por ser esta uma região com um elevado número de indústrias, comércio,
serviços de todo o tipo, além de inúmeras outras atividades onde as competências e habilidades gerais de um técnico em administração podem ser desenvolvidas em todos os ramos de empresas dentro de sua área
administrativa desta forma as empresas locais e dos arredores demandam serviços de um Técnico em Administração.

 

 

 

4.3.  PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO E RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR

 

              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 abaixo quadros estatísticos não só da região de Santo Amaro mas também
quadros relativos aos distritos vizinhos  para apreciação da demanda , e perspectivas de investimentos no setor em novas tecnologias ,exigidas naturalmente,  para que estas empresas continuem sendo competitivas .
Investimentos em tecnologias mais modernas no setor  industrial, atualmente, é uma questão de sobrevivência para qualquer empresa .
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             5. OBJETIVOS

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo

capacitar o aluno para:

·         formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes
possibilite enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do
trabalho;

·         formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e social, que se
comprometam com a aplicação de tecnologias politicamente corretas, prezando a
qualidade de vida e promovendo o bem-estar da comunidade;

·         adicionalmente pretende capacitar para:
o   compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos regional e global;
o   aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis  à

transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,
igualitária e ética;

o   ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar  em organizações;
o   desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do

contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da
sociedade;
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o   desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da
organização, buscando melhorias e proporcionando transformações;

o   desenvolver estudos sobre a região onde a organização está inserida e propor ações
que visem mudanças significativas na organização;

o   aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no
contexto dos serviços administrativos das organizações.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. INDICADORES DE DEMANDA

 

A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do mercado de trabalho, à formação profissional do aluno e aos princípios contidos na LDB e demais legislações pertinentes, levou o
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, sob a coordenação do Prof. Almério Melquíades de Araújo, Coordenador de Ensino Médio e Técnico, a instituir o “Laboratório de Currículo” 
finalidade de atualizar os Planos de Curso das Habilitações Profissionais oferecidas por esta instituição.

No Laboratório de Currículo foram reunidos profissionais da área, docentes, especialistas, supervisão educacional para estudo do material produzido pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações 
análise das necessidades do próprio mercado de trabalho,  assim  como  o  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos.  Uma  sequência  dee ncontros de trabalho previamente planejados possibilitou uma reflexão
maior e produziu a construção de um currículo mais afinado com esse mercado.

O Laboratório de Currículo possibilitou, também, a construção de uma metodologia adequada para o desenvolvimento dos processos de ensino aprendizagem e sistema de avaliação que pretendem garantir a
construção das competências propostas nos Planos de Curso.

 

Fontes de Consulta
 

1. BRASIL Ministério da Educação. Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.
Brasília: MEC: 2008. Eixo Tecnológico: “Gestão e Negócios” (site:
http://www.mec.gov.br/)

2. BRASIL Ministério do Trabalho e do Emprego – Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO 2002 – Síntese das ocupações profissionais (site:
http://www.mtecbo.gov.br/)

Títulos

·          3513 – Técnicos em Administração:
o     3513-05 – Técnico em Administração;

o     3513-10 – Técnico em Administração de Comércio Exterior;

o     3513-15 – Agente de Recrutamento e Seleção.

·          4110 – Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos:

o     4110-05 – Auxiliar de Escritório, em Geral;
o     4110-10 – Assistente Administrativo.

 

 

    

http://www.mec.gov.br/
http://www.mtecbo.gov.br/
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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. ANÚNCIOS COM OFERTAS DE ESTÁGIO DE ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR

 

Estágio Técnico em Administração

 SP (1) Deverá estar cursando: Técnico em Administração, Comércio Exterior, cursos relacionados à Tecnologia e afins. Apoiar o processo de Pós-Venda, emitir...

quinta, 12/11

 

Estágio Técnico em Administração

São Paulo - SP (1)

Deverá estar cursando: Ensino Técnico ou Superior Administração ou curso relacionado. Atuará em rotinas de lançamento e atualização de informações...

 

Estágio na área Administrativa

São Paulo - SP (1)

Deverá estar cursando: Ensino Técnico Médio ou Superior em administração de Empresas.

Atuar com lançamento de notas, arquivo e lançamento em sistema

 

Estágio Técnico de Seguro de Automóvel

São Paulo - SP (1)

Deverá estar cursando: Cursos administrativos. Atuar com cálculo de seguro de automóvel, cadastro e atendimento telefônico. Conhecimento em técnica...

 

Estágio em Administração

São Paulo - SP (1)

http://www.catho.com.br/vagas/estagio-tecnico-em-administracao/10264347/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/estagio-tecnico-em-administracao/10201032/?origem=
http://www.catho.com.br/vagas/estagio-na-area-administrativa/10269660/?origem=
http://www.catho.com.br/vagas/estagio-tecnico-de-seguro-de-automovel/10264400/?origem=
http://www.catho.com.br/vagas/estagio-em-administracao/10111266/?origem=
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Cursando 1º ano, 2º ano ou 3º ano. Deverá estar cursando: Ensino Técnico em Administração e/ou Contabilidade. Auxiliar na gestão financeira e...

 

Estágio em Ensino Médio

São Paulo (1) + cidades

Deverá estar cursando: Cursando Técnico em Administração de empresas . Contato com clientes via telefone para divulgação dos produtos da empresa, emissão de planilhas e

 

 

 

6.3.  ANÚNCIOS COM OFERTAS DE EMPREGO DE ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR

Assistente Administrativo - TI

São Paulo - SP (1)

Atuar com as atividades relacionadas a área administrativa de TI, com controle de documentos, atendimento aos funcionários da área, entre outras. Ensino ...

hoje

Assistente Técnico Administrativo

São Paulo - SP (1)

Serviços gerais, arquivo e controle de patrimônio. Conhecimento em processo de licitações (compras e contratações de serviços). Conhecimento em...

quinta, 19/11

Assistente Técnico Administrativo

São Paulo - SP (1)

Irá atuar com assistência a assegurados, controle de seguros por meio de sistemas e planilhas, realizará serviços internos e externos, e fornecimento...

terça, 17/11

.

Auxiliar Técnico Administrativo

São Paulo - SP (1)

Organizar prontuários administrativos individuais, solicitar e monitorar manutenção predial e de equipamentos, preparar equipamentos e salas para reuniões...

sexta, 13/11

Administrador de Sistemas Trainee

São Paulo - SP (1)

Responder pela disponibilidade dos ambientes administrados. Planejar e implementar melhorias e novas tecnologias,desenvolvimento de scripts, análise...

terça, 17/11

Assistente Técnico Administrativo

São Paulo - SP (1)

Atuar com arquivos de pastas de clientes, executar atividades de suporte de arquivos e ativos e inativos, cadastro de clientes, prestadores de serviços...

terça, 10/11

Assistente Administrativo - TI

São Paulo - SP (1)

Atividades gerais de suporte a empresa: cotações, propostas comerciais, notas fiscais, boletos, atendimento ao público e alimentação de sistema...

segunda, 16/11

Analista Administrativo

São Paulo - SP (1)

Dará suporte e organização às áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, limpeza, financeira, tecnológica, entre outras...

Analista Administrativo de Vendas

http://www.catho.com.br/vagas/estagio-em-ensino-medio/10248940/?origem=
http://www.catho.com.br/vagas/assistente-administrativo-ti/10132988/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/assistente-tecnico-administrativo/10281470/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/assistente-tecnico-administrativo/10274371/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/auxiliar-tecnico-administrativo/10266513/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/administrador-de-sistemas-trainee/10273744/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/assistente-tecnico-administrativo/10252949/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/assistente-administrativo-ti/10269615/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/analista-administrativo/10285222/?origem=busca-de-vagas
http://www.catho.com.br/vagas/analista-administrativo-de-vendas/10273672/?origem=busca-de-vagas
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São Paulo - SP (1)

Elaborar propostas, acompanhar etapas da venda, agenda dos gestores, entre outras atividades. Necessário experiência em procedimentos administrativos...

 

 

 

6.4. CURSO TÉCNICO DA MESMA ÁREA PROFISSIONAL NA REGIÃO

 

            Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio , no modelo apresentado neste projeto 

 não é oferecido  na região  por escolas particulares.

 

7. RECURSOS FÍSICOS NECESSÁRIO

 

            As instalações propostas para as aulas teóricas e aulas práticas correspondem às necessidades de

 cada componente curricular a ser desenvolvido, assim como atendem às propostas estabelecidas

 para o desenvolvimento do curso, as referências bibliográficas e os materiais e equipamentos.

 

7.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

As instalações propostas para as aulas teóricas e aulas práticas correspondem às necessidades de

 cada componente curricular a ser desenvolvido, assim como atendem às propostas estabelecidas

 para o desenvolvimento do curso, as referências bibliográficas e os materiais e equipamentos.

 

7.1.2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

 

ESTRUTURA FÍSICA

Estes laboratórios destinam-se às aulas práticas de informática , 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.

 

 

    

7.2. SALA DE GESTÃO

O espaço físico de aproximadamente 70m2, com pé direito de 3m, boa iluminação e piso antiderrapante.

Um data show, Um PC, Mesas redondas

7.2.1. EQUIPAMENTOS

A instituição possui amplamente todos os equipametos necessários para aplicação e desenvolvento do curso, uma vez que já possui curso no mesmo eixo de aplicação. 

7.3 ACESSÓRIOS/MOBILIÁRIOS

A instituição possui amplamente todos os equipametos necessários para aplicação e desenvolvento do curso, uma vez que já possui curso no mesmo eixo de aplicação
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7.5 SUGESTÃO DE SOFTWARE

 Folhamatic com licença para multiusuários
01 - ERP Flex com licença para multiusuário

 
8.   PESSOAL DOCENTE TÉCNICO

 

 

A Etec Takashi Morita – possui uma equipe de docentes que apresenta a titulação exigida na tabela abaixo, estes atualmente lecionam no curso técnico de Logística. A esta equipe de docentes serão
oferecida as aulas do CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.

 

TÍTULAÇÃO DOCENTE POR COMPONENTE CURRICULAR*

 

 

COMPONENTE CURRICULAR TÍTULAÇÃO

Gestão de Pessoas I , II e III Administração
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Administração (EII)
Administração     –      Habilitação     em
Administração Hoteleira
Administração     –      Habilitação     em
Agronegócios
Administração     –      Habilitação     em
Comércio Exterior
Administração     –      Habilitação     em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração de Recursos Humanos
Administração em Recursos Humanos
Administração Geral
Ciências Administrativas
Pedagogia
Pedagogia (LP)
Psicologia
Psicologia (LP)
Tecnologia     -Modalidade     Tecnólogo

 Executivo Industrial

Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Empresarial -
Ênfase em Marketing
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo
Tecnologia em Planejamento
Administrativo e Programação
Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais

Cálculos Financeiros Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências       com        Habilitação       em
Matemática
Ciências       com        Habilitação       em
Matemática (LP)
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Exatas com habilitação em
Matemática

 Ciências Exatas com habilitação em
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Matemática (LP)
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Contabilidade (EII)
Economia
Matemática
Matemática (LP)
Tecnologia em Gestão de Finanças
Tecnologia em Gestão de Serviços e
Negócios
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo         e        
Programação Econômica
Tecnologia      em      Planejamento      e
Programação Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia          em           Programação
Econômica

Gestão Empresarial Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios

 Administração de Recursos Humanos
Administração em Recursos Humanos
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Economia

Tecnologia da Produção
Tecnologia de Produção
Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Processos Gerenciais

Ética e Cidadania Organizacional Administração

Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
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Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas / Economia
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis

 Ciências Jurídicas
Ciências Jurídicas e Sociais

Ciências Sociais (LP) / Sociologia e
Política (LP) / Sociologia (LP)
Ciências Sociais / Sociologia e Política

/ Sociologia
Direito
Estudos Sociais com Habilitação em
História (LP)
Filosofia
Filosofia (LP)
História
História (LP)
Pedagogia (G ou LP)
Psicologia
Psicologia (LP)
Relações Internacionais
Sociologia     /     Ciências     Sociais     /
Sociologia e Política
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo
Tecnologia em Planejamento
Administrativo e Programação
Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais

Aplicativos Informatizados Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing

Administração de Empresas Administração        de                                Empresas                     e Negócios

Administração        de       Sistemas         de Informação

Administração Geral Análise de Sistemas

Análise de Sistemas  Administrativos em Processamento de Dados

Análise de Sistemas de Informação Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação

Ciência da Computação Ciências Administrativas Ciências da Computação Ciências Econômicas Computação Computação (LP) Computação
Científica Economia

Engenharia da Computação Engenharia de Computação Física - Opção Informática Física Computacional

Matemática Aplicada às Ciências da Computação

Matemática Aplicada e Computação Científica

Matemática Aplicada e Computacional Matemática com Informática Matemática Computacional Processamento de Dados Processamento de Dados ( EII
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 Programação de Sistemas (EII)
Sistemas de Informação
Tecnologia        de        Informação        e
Comunicação
Tecnologia em Análise de Sistemas e
Tecnologia da Informação
Tecnologia          em          Análise         e
Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Banco de Dados
Tecnologia em Desenvolvimento de
Sistemas
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação
Tecnologia em Informática

Tecnologia em Informática - Ênfase em
Gestão de Negócios
Tecnologia   em    Informática    para    a
Gestão de Negócios
Tecnologia     em      Informática      para
Gestão de Negócios
Tecnologia   em    Processamentos   de
Dados
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Projetos de  Sistemas de
Informações
Tecnologia         em          Redes          de
Computadores
Tecnologia em Sistema para Internet
Tecnologia        em        Sistemas        da
Informação
Tecnologia em Web
Tecnologia em Web Design

Processos Operacionais Contábeis Administração

 Administração (EII)
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Contabilidade (EII)

Tecnologia em Gestão Financeira

Linguagem, Trabalho e Tecnologia Letras com Habilitação em Linguística
Letras com Habilitação em Português
(LP)
Letras com Habilitação em Secretário
Bilingue/ Português
Letras com Habilitação em Secretário
Executivo Bilíngue/ Português
Letras com Habilitação em Tradutor e
Intérprete/ Português
Linguística (G/ LP)
Secretariado/Secretariado Executivo
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Secretário/Secretariado Executivo com
Habilitação em Português
Tecnologia      em       Automação       de
Escritório e Secretariado
Tecnologia       em        Formação        de
Secretário
Tecnologia em Secretariado Executivo
Bilingüe
Tecnologia em Secretariado  Executivo

 Trilíngue

Tradutor e Intérprete com Habilitação
em Português

Técnicas Organizacionais Administração
Administração (EII)
Administração Geral
Secretariado Executivo
Secretariado Executivo Bilingue
Secretariado Executivo Trilingue
Secretariado    Executivo     Trilíngue    -
Português, Inglês e Espanhol
Tecnologia      em       Automação       de
Escritório e Secretariado
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Secretariado

Administração em Marketing Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Agronegócios
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral Comercialização
e Mercadologia Comercialização e
Mercadologia (EII) Comunicação
Mercadológica Comunicação
Mercadológica (EII)
Comunicação Social com Habilitação
em Propaganda e Marketing
Comunicação Social com Habilitação
em Publicidade e Propaganda

 Comunicação Social com Habilitação
em Relações Públicas
Marketing

Propaganda e Marketing
Publicidade
Publicidade (EII)
Publicidade e Propaganda
Publicidade, Propaganda, Criação e
Produção
Tecnologia em Criação e Produção
Publicitária
Tecnologia em Gestão de Marketing
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Empresarial -
Ênfase em Marketing
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Tecnologia em Gestão Mercadológica
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Marketing de Varejo
Tecnologia em Marketing Gerencial
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Produção Publicitária
Tecnologia           em                              
Publicidade, Propaganda e Marketing

Legislação Empresarial Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Agronegócios
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis

 Ciências Jurídicas

Ciências Jurídicas e Sociais
Direito
Tecnologia em Gestão Empresarial

Custos e Operações Contábeis Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Contabilidade (EII)
Economia
Tecnologia em Gestão de Finanças
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Financeira

Cálculos Estatísticos Administração
Administração (EII)
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral

 Ciências       com        Habilitação       em
Matemática
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Ciências       com        Habilitação       em
Matemática (LP)
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Exatas com habilitação em
Matemática
Ciências Exatas com habilitação em
Matemática (LP)
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Economia
Matemática
Matemática (LP)
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia em Processos Gerenciais

Gestão Empreendedora e Inovação Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Administração Hoteleira
Administração      -      Habilitação      em
Agronegócios
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Ciências Administrativas

 Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Economia

Tecnologia em Comercio Exterior
Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnologia em Gestão de Serviços e
Negócios
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Empresarial -
Ênfase em Comércio Exterior
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo
Tecnologia em Planejamento
Administrativo e Programação
Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais

Planejamento        do        TCC         em
Administração

Administração
Administração (EII)
Administração             
/                                        Ciências
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Administrativas (qualquer modalidade)
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis

Ciências Econômicas / Economia
Ciências Gerenciais
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Contabilidade (EII)

 Tecnologia de Produção Tecnologia
em Gestão de Logística Tecnologia
em Gestão de Serviços
Tecnologia em Gestão de Serviços e
Negócios
Tecnologia em Gestão Logística
Tecnologia    em   
Logística                        (qualquer
modalidade)
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo
Tecnologia em Planejamento
Administrativo e Programação
Econômica
Tecnologia      em      Planejamento      e
Programação Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais

Marketing Institucional Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Marketing
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral Comercialização
e Mercadologia (EII) Comunicação
Mercadológica Comunicação
Mercadológica (EII)
Comunicação Social com Habilitação
em Propaganda e Marketing
Comunicação Social com Habilitação
em Publicidade e Propaganda
Comunicação Social com Habilitação
em Relações Públicas

 Marketing

Propaganda e Marketing
Publicidade
Publicidade (EII)
Publicidade e Propaganda
Publicidade, Propaganda, Criação e
Produção
Tecnologia em Criação e Produção
Publicitária
Tecnologia em Gestão de Marketing
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Mercadológica
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Marketing de Varejo
Tecnologia em Marketing Gerencial
Tecnologia em Processos Gerenciais
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Tecnologia em Produção Publicitária
Tecnologia           em                              
Publicidade, Propaganda e Marketing

Gestão Financeira e Econômica Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Agronegócios
Administração de Empresas
Administração      de       Empresas       e
Negócios
Administração Geral
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Economia

 Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia          em                             
Planejamento Administrativo         e        
Programação Econômica
Tecnologia      em      Planejamento      e
Programação Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais

Gestão da Produção e Materiais Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Administração Geral
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Contabilidade (EII)
Economia
Engenharia de Produção Mecânica
Tecnologia de Produção Tecnologia
de Produção Industrial
Tecnologia em Gestão da Produção
Industrial
Tecnologia em Gestão de Serviços
Tecnologia em Gestão de Serviços e
Negócios
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Logística
Tecnologia          em          Planejamento

 Administrativo

Tecnologia em Planejamento
Administrativo e Programação
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Econômica
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Produção
Tecnologia   em    Produção  
-                       Ênfase Industrial
Tecnologia em Produção Industrial

Logística Empresarial e Negociação
Internacional

Administração
Administração (EII)
Administração      -      Habilitação      em
Comércio Exterior
Ciências Administrativas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Gerenciais e Orçamentárias
Ciências   Gerenciais   e    Orçamentos
Contábeis
Economia

Tecnologia da Produção Tecnologia
de Produção Tecnologia em Gestão
de Logística Tecnologia em Gestão
de Serviços
Tecnologia em Gestão de Serviços e
Negócios
Tecnologia em Gestão Empresarial
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Processos Gerenciais

Inglês Instrumental Letras com Habilitação de Tradutor/
Inglês
Letras com Habilitação em Inglês (LP)
Letras         com         Habilitação        em

 Secretariado Executivo Bilingue/ Inglês
Letras com Habilitação em Secretário
Bilíngue/ Inglês
Letras com Habilitação em Secretário
Executivo Bilíngue
Letras com Habilitação em Secretário
Executivo Bilingue/ Inglês
Letras com Habilitação em Tradutor e
Intérprete/Inglês
Língua Inglesa - Modalidade
Secretariado Bilingue
Língua Inglesa - Modalidade
Secretariado Bilingue - Português/
Inglês
Secretário/Secretariado Executivo com
Habilitação em Inglês
Tecnologia      em                                
Automação   de Escritório e
Secretariado/Inglês Tecnologia           
em                           Automação
Secretariado Executivo Bilingüe/Inglês
Tecnologia      em       Formação         de
Secretariado/Inglês
Tecnologia em Formação de
Secretário/Inglês
Tecnologia em Secretariado Executivo
Bilingüe/Inglês
Tradutor e Intérprete com Habilitação
em Inglês
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Desenvolvimento      do       TCC      em
Administração

Administração
Administração (EII)
Administração             
/                                        Ciências
Administrativas (qualquer modalidade)
Ciências Administrativas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas / Economia Ciências Gerenciais

Ciências Gerenciais e Orçamentárias Ciências     Gerenciais                   e                     Orçamentos Contábeis

Contabilidade (EII) Tecnologia de Produção

Tecnologia em Gestão de Logística Tecnologia em Gestão de Serviços Tecnologia em Gestão de Serviços e Negócios

Tecnologia em Gestão Logística Tecnologia        em                        Logística               (qualquer modalidade)

Tecnologia            em           Planejamento Administrativo

Tecnologia em Planejamento Administrativo e Programação Econômica

Tecnologia        em       Planejamento         e Programação Econômica

Tecnologia em Processos Gerenciais

*O quadro acima apresenta a indicação da formação e qualificação para a função docente. Para a organização dos concursos públicos, a unidade escolar deverá consultar o Catálogo de Requisitos de Titulação
para Docência.

 

9.   CERTIFICADOS E DIPLOMAS

 

 

Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de Técnico em Administração integrado ao ensino médio, satisfeitas as exigências relativas:

 

·                  ao cumprimento do currículo previsto para habilitação ;

·                  à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente .

 

O MÓDULO I Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

O MÓDULO II Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Ao término dos três MÓDULOS o aluno fará jus ao Certificado de Qualificação Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.

 

O certificado e o diploma terá validade nacional.

10 REQUISITOS DE ACESSO

 

 

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído, o ensino fundamental ou
equivalente.

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.

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.

 

 

Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas
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O acesso aos demais MÓDULOS ocorrerá por classificação, com aproveitamento do MÓDULO anterior, ou por reclassificação.

11.    PERFIL PROFISSIONAL

 

 

MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da
produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.

 

MERCADO DE TRABALHO

 

 

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 

 

11.1.      HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO

 

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM    ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

deverá ter construído as seguintes competências gerais:

-           aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e
orçamentos;
-       atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da organização;
-                refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva;
-       desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação  profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;

-         desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano
diretor, este aplicável à gestão organizacional;
-         interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais;
-        criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas;
-            gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação;
-          comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria;
-          utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributários; financeiros; da produção;
da higiene e segurança do trabalho; de marketing; da logística empresarial.

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

 

 

-       Elaborar planilhas de custos de produção.

-       Elaborar relatórios gerenciais.

-       Controlar orçamentos e fluxos financeiros.

-       Analisar índices de produtividade.

-       Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.

-        Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento empresarial.
-       Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.

-       Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.

-       Aplicar técnicas de negociação.

-       Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.

-        Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.

-               Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a legislação vigente.
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-       Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.

-        Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custo e de impactos ambientais.
-       Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.

 

 

ÁREA DE ATIVIDADES

 

 

A – IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE MARKETING INSTITUCIONAL

·        Desenvolver declarações institucionais.

·           Planejar a redução de custos e de impactos ambientais.

·           Auxiliar na definição de formas de comunicação institucional.

·         Determinar     meios    de    humanização   dos    processos    de    gestão empresarial.
·           Identificar as características de comunicação em massa.

·         Propor ações de logística reversa para agregar valor ao produto e/ ou serviço.
·         Efetuar       planejamento      de      Marketing       com      abordagem      de sustentabilidade.
·           Utilizar o Marketing para promover a imagem corporativa sustentável.

.

B – CONTROLAR ROTINA FINANCEIRA E ECONÔMICA

·           Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas.

·           Acompanhar execução orçamentária.

·           Fornecer informações financeiras para auditorias.

·           Elaborar demonstrações financeiras.

·           Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado.

·         Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão fiscalizador.
·           Elaborar processos para registro de produtos.

·           Aplicar conhecimentos de economia nas organizações.

C – GERENCIAR RECURSOS HUMANOS

·        Aplicar normas de segurança no trabalho.

·           Divulgar áreas de risco.

·           Elaborar programas preventivos.

·           Informar condições inseguras de trabalho.

·           Fiscalizar a utilização de EPI.

·           Obedecer a orientações da CIPA.

·           Definir métodos de desenvolvimento de pessoas.

·           Aplicar  metodologia  de  comunicação  pessoal  formal/  informal      em

feedbacks na avaliação de desempenho.

·           Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas.

·           Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas.

·         Promover     mudanças   maximizando   desempenho   e    otimizando    a integração dos Recursos Humanos.

 

D – PLANEJAR PRODUÇÃO E MATERIAIS

·           Definir leiaute do processo produtivo.

·           Realizar levantamento de recursos disponíveis.

·           Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção.

·           Estabelecer estratégias no processo de produção.

·           Identificar desvios no processo de produção.

·           Planejar implantação de normas de qualidade.

·           Propor melhorias no processo de produção e materiais.
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E       –      PROGRAMAR     LOGÍSTICA     EMPRESARIAL     E     NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL

·         Programar meios e tipos de transporte.

·           Programar rotas de distribuição.

·           Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos.

·         Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas.
·         Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias.

F – INTERPRETAR TEXTOS E DOCUMENTOS DA LINGUA ESTRANGEIRA

·        Utilizar língua estrangeira, em nível básico, na comunicação profissional.

·         Utilizar expressões simples em apresentações, ligações telefônicas  e em informações relativas à área Administrativa.
·           Elaborar textos simples em língua inglesa.

 

 

G – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

·           Agir com iniciativa.

·           Demonstrar liderança.

·           Demonstrar capacidade de síntese.

·           Demonstrar capacidade de negociação.

·           Demonstrar raciocínio lógico.

·           Demonstrar visão crítica.

·           Demonstrar capacidade de comunicação.

·           Demonstrar capacidade de análise.

·           Administrar conflitos.

·           Demonstrar raciocínio abstrato.

·           Trabalhar em equipe.

·           Demonstrar capacidade de decisão.

·           Demonstrar espírito empreendedor.

 

 

11.2 PERFIL PROFISSIONAL DAS QUALIFICAÇÕES

 

 

MÓDULO      I    –     Qualificação      Técnica      de     Nível     Médio     de     AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços de apoio nas organizações auxiliando as diversas áreas; presta atendimento a clientes e fornecedores, atua no processo de
comunicação organizacional tratando de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas administrativas.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

 

 

- Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos recursos humanos.
- Utilizar a matemática financeira na análise de recursos oferecidos ou obtidos.

- Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus objetivos.
-  Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e tendências).
-  Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.
- Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e operacional das empresas.
- Agir com ética profissional.

-  Interpretar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e profissionais.
-  Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.
-  Executar    tarefas    pertinentes    à    área    de    atuação,    utilizando-se   de equipamentos e programas de informática.
- Interpretar documentos contábeis.

- Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa.

-  Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações.
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- Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência de documentos.
- Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos recursos pautando-se na sustentabilidade.

 

ÁREA DE ATIVIDADES

 

 

A – EXECUTAR ROTINAS DE APOIO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

·        Coletar subsídios para o planejamento de Recursos Humanos.

·           Pesquisar cargos e salários.

·           Analisar exigências para ocupação de vagas.

·         Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.
·           Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.

 

 

B – CONTROLAR ROTINA FINANCEIRA

·           Elaborar cálculos de juros simples e juros compostos.

·           Aplicar taxas de juros praticadas no mercado financeiro.

·           Efetuar lançamentos financeiros.

·           Elaborar planilhas com índices e taxas financeiras.

 

 

C – AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

·         Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das diversas formas de planejamento.
·           Participar da elaboração do plano operacional.

·           Participar na elaboração do plano tático.

·           Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.

·           Agir com eficiência e eficácia.

·         Aplicar     procedimentos    voltados     à     gestão     da     qualidade    com sustentabilidade.

 

D – ATUAR DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA ÉTICA NO TRABALHO

·           Demonstrar comprometimento no trabalho.

·         Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.
·           Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.

·           Atuar de forma proativa nas decisões da organização.

·           Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário.

 

 

E – UTILIZAR A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

·         Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas administrativas.
·           Preparar planilhas.

·           Elaborar apresentações.

·           Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.

 

 

F – REGISTRAR ATOS E FATOS CONTÁBEIS

·           Classificar documentos segundo o plano de contas.

·           Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.

·           Digitar dados e informações.
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·           Efetuar lançamentos contábeis.

·           Conciliar contas contábeis.

·           Escriturar os livros: diário e razão.

·           Levantar informações contábeis para tomada de decisão.

 

 

G – ELABORAR DOCUMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL

·         Interpretar       contratos,      requerimentos,     memorandos      e      demais documentos formais.
·         Elaborar documentos administrativos e de comunicação empresarial interna e externa.

 

H – REDIGIR TEXTOS APLICADOS NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS

·           Preparar cartas e memorandos.

·           Elaborar atas e pautas.

·           Elaborar relatórios.

·           Enviar informações ao Diário Oficial.

 

 

I – CONTROLAR ROTINA ADMINISTRATIVA

·        Arquivar documentos.

·        Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.

·        Atualizar cadastro geral.

·        Elaborar formulários administrativos.

·        Atuar no fluxo de informações e documentos.

·        Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.

·        Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).

·        Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.

 

 

J – ATENDER CLIENTES

·           Identificar necessidades dos clientes.

·           Identificar áreas funcionais da empresa.

·           Agilizar atendimento.

·           Registrar reclamações de clientes.

·         Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela providência.

 

K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

·           Agir com tolerância.

·           Buscar aprimoramento profissional.

·           Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita.

·           Tomar iniciativa.

·           Atuar com flexibilidade.

·           Evidenciar comprometimento.

·           Trabalhar em equipe.

 

 

PERFIL PROFISSIONAL DAS QUALIFICAÇÕES
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MÓDULO     II  –    Qualificação   Técnica   de   Nível   Médio  de  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 

O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO é o profissional que organiza e executa as atividades relativas às rotinas das funções de planejamento e organização nas diversas áreas da Administração,
compreendendo sua importância e suas implicações.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

 

 

-   Executar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos.

-     Executar cálculos relativos à remuneração dos recursos humanos.

-     Organizar o processo de comercialização de produtos e serviços.

-     Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.

-   Analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões.
-     Identificar o mercado consumidor para distribuição de produtos.

-      Identificar os diversos tipos de sociedade do direito público e privado, distinguindo suas características próprias.
-   Realizar apurações de tributos a serem recolhidos aos poderes públicos.

-   Trabalhar de acordo com normas e legislações ambientais.

-   Realizar cálculos de precificação de produtos e serviços.

-      Auxiliar nas operações relativas ao controle dos fatos que alteram o patrimônio da organização.
-    Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem como se expressar de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais.
-   Controlar atividades com base em seus resultados.

-   Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.

-   Identificar e incentivar atitudes empreendedoras na equipe de trabalho.

-   Detectar oportunidades e gerenciar o processo de inovação.

-   Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento

 

 

ÁREA DE ATIVIDADES

 

 

A – REALIZAR ATIVIDADES NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

·         Lançar informações na base de dados de folha de pagamentos.

·           Conferir lançamentos de folha de pagamento.

·           Executar rotinas da administração de pessoal.

·        Orientar funcionários sobre direitos e deveres.

·           Controlar benefícios concedidos.

·           Efetuar cálculos rescisórios.

·           Participar do processo de homologação de rescisão contratual.

·           Calcular férias.

·           Gerar informações e guias para recolhimento de encargos sociais.

·         Administrar    contratos    de    prestação    de    serviços    com    empresas terceirizadas.

 

B – APRESENTAR ESTRATÉGIAS DE MARKETING

·           Analisar potencial de clientes.

·           Identificar as necessidades e desejos dos clientes.

·           Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.

·           Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.

·           Utilizar meios e veículos da comunicação.

·           Comunicar com diversos tipos de mercado.

·           Cumprir metas de marketing.

·           Coletar dados para pesquisa de mercado.
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·           Elaborar tabulações para pesquisa de mercado.

·           Auxiliar na definição de posicionamento de mercado.

·           Participar da definição de estratégia de marketing.

·           Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.

 

 

C – PROCEDER CONFORME AS LEIS DO DIREITO

·         Realizar rotinas administrativas de acordo com as leis do direito público, privado e comercial.
·           Elaborar processos para registro da empresa.

·           Avaliar decisões de entidade de classe e órgãos públicos.

·         Utilizar a comunicação comercial e jurídica no desenvolvimento do trabalho.
·           Atender as normas e legislação ambiental.

·           Cumprir prazos, ações e responsabilidades.

·           Utilizar a terminologia das áreas jurídica, judiciária e administrativa.

·         Interpretar textos técnicos, de diversos gêneros, relativos às áreas jurídica e administrativa.
·           Identificar princípios constitucionais administrativos.

 

 

D – EXECUTAR OPERAÇÕES CONTÁBEIS E DE CUSTOS

·           Compilar informações contábeis.

·           Analisar comportamento das contas.

·           Acompanhar os resultados finais da empresa.

·           Efetuar análises comparativas.

·           Executar o planejamento tributário.

·           Fornecer subsídios aos administradores da empresa.

·           Elaborar o balanço social.

·           Demonstrar custo incorrido e/ ou orçado.

·           Identificar custo gerencial e administrativo.

·           Contabilizar custo orçado ou incorrido.

·           Criar relatório de custo.

·           Contabilizar e provisionar documentos contábeis.

·           Calcular impostos federais, estaduais e municipais.

·           Levantar estoques.

·         Levantar dados de cada etapa do processo para a composição  do custo.

 

E – PREPARAR CÁLCULOS E PLANILHAS

·           Coletar dados estatísticos.

·           Efetuar cálculos.

·           Controlar atividades por meio de dados estatísticos.

·           Elaborar planilhas de cálculo.

 

 

F        –      DESENVOLVER      PROCEDIMENTOS       PARA      UMA     GESTÃO EMPREENDEDORA E DE INOVAÇÃO

·         Analisar a organização empresarial no contexto externo e interno.

·           Identificar oportunidades e ameaças para empreendimentos.

·           Definir estratégias empresariais com visão empreendedora.

·           Estabelecer metas gerais e específicas para a empresa.

·           Identificar o processo criativo.

·           Planejar a abertura da empresa e seu plano de negócio.
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G – PESQUISAR NA ÁREA PROFISSIONAL

·           Definir linha de pesquisa científica.

·           Demonstrar raciocínio lógico.

·           Demonstrar capacidade de síntese.

·           Selecionar fontes de pesquisa.

·         Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação.

 

12.    ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

 

 

12.01ESTRUTURA SERIADA

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura Seriada

O currículo da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO foi organizado dando atendimento ao que determina
a Resolução CNE/CEB nº 04/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 01/2005, Resolução CNE/CEB 03/98, Resolução CNE/CEB 04/2010, a Resolução CNE/CEB nº 03/2008, a
Deliberação CEE nº 105/2011 e as Indicações CEE nº 08/2000 e 108/2011, assim como as competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da
comunidade escolar.

A organização curricular da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO está organizada de acordo com o Eixo
Tecnológico de “Gestão e Negócios” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente às qualificações profissionais técnicas de nível médio identificadas no
mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, estruturado na modalidade Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas
partes específicas:

 os componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);

 os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).

Essas especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidas nas diferentes partes apresentadas.

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e da Parte Diversificada) são direcionadas para:

 o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;

 a formação da sua identidade pessoal e social;

 a sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará;

 a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal;

 a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;

 a preparação para escolher uma profissão e formas de atuar produtiva e solidariamente na sociedade;

 a aquisição de bases científicas requisitadas pelas bases tecnológicas que constituem a organização curricular da parte técnica.

Por serem desta natureza, as competências a serem desenvolvidas na Formação Geral (Ensino Médio), são as mesmas para todos os componentes curriculares e os conhecimentos
requeridos para a construção e/ ou mobilização de cada uma delas podem ser também os mais diversos, ao contrário do que ocorre na Formação Profissional. Nessa, para cada
componente curricular as competências são diferenciadas, bem como são específicas e bem definidas as bases tecnológicas a elas correspondentes.

Por isso, as listas de temas que deverão ser trabalhados para construção de conhecimentos em cada componente curricular são apresentadas no final da relação das competências das
três séries do curso. A seleção dos que serão trabalhados em uma ou outra série dependerá da integração que se fará, por meio de projetos interdisciplinares, entre os diversos
componentes de uma mesma área de estudos, de áreas diferentes e das partes constituintes da Formação Geral (Ensino Médio) com as constituintes da Formação Profissional, neste
último caso relacionando bases científicas com bases tecnológicas e teoria com a prática em atividades na área de ADMINISTRAÇÃO. Também o destaque dado aos Valores e Atitudes
justifica-se porque, desenvolvê-los é um dos objetivos importantes do curso.

Quanto às propostas de instrumentos e procedimentos de avaliação, elas são apresentadas apenas na organização curricular da Formação Geral (Ensino Médio) porque, sendo as
habilidades, em sua maior parte, de natureza mais intelectual, a tendência é utilizar instrumentos mais propícios a avaliar conhecimentos (teoria) do que habilidades (prática). Na Formação
Profissional (Ensino Técnico), as atribuições e responsabilidades do profissional direcionam a avaliação dos alunos para atividades práticas.
Metas associadas:

-> Implantar Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
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