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1. APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a) Professor(a): 

 

Seja muito bem-vindo(a) à ETEC Takashi Morita. Este manual foi elaborado 

com a finalidade de fornecer informações relativas às normas e procedimentos 

acadêmicos, pedagógicos e administrativos que lhe permita conhecer melhor a 

estrutura organizacional da ETEC Takashi Morita e facilitar a integração e a 

participação do(a) professor(a) nas atividades escolares. 

Trata-se de um documento orientador e normativo no qual os professores 

encontrarão informações sobre seus deveres e sobre seus direitos, como também 

informações pertinentes à sua atuação na nossa unidade escolar, além de promover 

a integração à nossa comunidade escolar. 

Parte deste manual é compilação do Regimento Comum das Escolas Técnica 

Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Portaria 

CEETEPS Nº 467/2010 e INSTRUÇÃO CETEC № 001/2010. 

Solicitamos uma minuciosa leitura deste manual e em caso de dúvidas 

estaremos à disposição para elucidá-las. 

 

Equipe da ETEC Takashi Morita 

  



4 
 

SOBRE O CENTRO PAULA SOUZA 

 

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza 

administra 210 Escolas Técnicas (Etecs) e 56 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 

estaduais em 159 municípios paulistas. As Etecs atendem cerca de 220 mil 

estudantes nos Ensinos Técnico e Médio. Atualmente, são oferecidos 120 cursos 

técnicos para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços. Este número inclui 3 

cursos técnicos oferecidos na modalidade semipresencial, 20 cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio e 2 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já nas Fatecs, mais de 61 mil 

alunos estão matriculados nos 62 cursos de graduação tecnológica. 

 

(Informações de janeiro de 2013) 

 

 

SOBRE A ETEC TAKASHI MORITA 

 

A ETEC Takashi Morita foi constituída inicialmente com o nome de ETEC de 

Santo Amaro como classe descentralizada da ETEC da Zona Sul, e em vinte e seis 

de fevereiro de 2009 foi assinado o decreto de criação da unidade. 

A ETEC Takashi Morita está localizada no bairro de Santo Amaro, próximo à 

estação Largo 13 do Metrô, da estação Socorro da CPTM e do Terminal de Ônibus 

Santo Amaro. 
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HORÁRIOS 

 

Secretaria Acadêmica 

Período Horário 

Matutino 8h às 11h 

Vespertino 13h às 16h 

Noturno 18h às 21h 

 

Biblioteca 

Período Horário 

Matutino 09h às 12h 

Vespertino 13h às 18h 

Noturno 18h às 21h 

 

Aulas 

 Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Manhã 

1ª aula       

2ª aula       

3ª aula       

4ª aula       

5ª aula       

Tarde 

1ª aula       

2ª aula       

3ª aula       

4ª aula       

5ª aula       

Noite 
1º bloco       

2º bloco       
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2. A ADMINISTRAÇÃO DE NOSSA ESCOLA: 

 

Abaixo relacionamos as pessoas e as funções da área 

administrativa/pedagógica desta unidade: 

 

2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Diretor da Unidade: Wilson Mitiharu Shibata 

Servidores que atuam nessa Área: 

- Tania Sayuri Oda Santana (Assistente Técnico Administrativo I)  

 

Diretor de Serviço da Área Administrativo: Samuel Almeida Ribeiro 

Servidores que atuam nessa Área: 

- Suelen Oliveira Sales (Assistente Administrativo) 

- Maurício da Silva Pereira Cruz (Almoxarife) 

- Henry Riuji Izukawa (Agente Técnico e Administrativo) 

 

Diretora de Serviço da Área Acadêmica: Alessandra Sousa Silva 

Servidores que atuam nessa Área: 

- David Afonso Pereira da Silva (Agente Técnico e Administrativo) 

- Raquel Bonatti Rodrigues (Agente Técnico e Administrativo) 

- Laureni Barbosa de Lima (Agente de Apoio) 
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Bibliotecário: Douglas Batista Ribeiro 

Auxiliar Docente: Eduardo Cesar Correia 

 

Gestão das Classes Descentralizadas: 

CEU Alvarenga: Prof. João Balon  

CEU Parelheiros: Prof. Antonio Carlos Augusto Marinho 

EE Paulo Eiró: Profª Silvia Cirlene Pultrini  

 

2.2. ÁREA PEDAGÓGICA 

 

Coordenador Pedagógico: Profª Regina Helena Dias Gatti 

Coordenador do Ensino Médio: Profª Vanessa Almeida Ribeiro  

Coordenador de Automação Industrial: Prof. Marcelo Coelho de Souza 

Coordenadora de Eletrônica: Prof. Sandro Martins Vargas 

Coordenadora de Logística: Profª Katia da Conceição Ribeiro 

Coordenador de Contabilidade: Profª Waldice Carolina da Silva 

Coordenadora de Segurança do Trabalho: Profª Vera Lucia Santos Silva 

Coordenador de cursos da CD CEU Parelheiros: Prof. João Lopes da S.Neto 

Coordenador de cursos da CD CEU Alvarenga: Prof. Thiago Teixeira 

Coordenador de cursos da CD EE Paulo Eiró: Prof. Rogério Barbosa da Silva 
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Conselho de Escola 
(Portaria 032/2012-GD de 28/11/ 2012) 

 

Wilson Mitiharu Shibata 
Presidente 

 

Samuel de Almeida Ribeiro 
Diretor de Serviço 

 

Vera Lúcia Pinto 
Professora 

 

Douglas Batista Ribeiro 
Servidor Técnico-Administrativo 

 

Maria Aldana dos Reis Miranda 
Pai de Aluno 

 

Vanessa Pedon de Oliveira 
Aluno 

 

Martinho Vinhas Fernandes 
APM 

 

Paula Valéria Chaves Pereira Correia 
Empresária 

 

Paulo César Deloroso 
Gestor-CEU Parelheiros 

 

Victor Kobayashi 
ONG-Instituto Paulo Kobayashi 

 

Joaquim Lopes Bitencourt Filho 
Aluno Egresso 
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3. SUA VIDA PROFISSIONAL 

 

Em caso de solicitações ou dúvidas em relação à sua vida profissional, entre 

em contato com Diretor de Serviço da Área Administrativa de nossa Unidade Escolar, 

Prof. Samuel de Almeida Ribeiro. 

 

3.1. REGIMENTO JURÍDICO 

O Regimento de trabalho do pessoal docente será o da CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho). 

 

3.2. SALÁRIO 

O pagamento será realizado todo o 5º dia útil de cada mês. O demonstrativo de 

pagamento informará a data de crédito, o total de salário, descontos e valor líquido a 

receber. Esse demonstrativo poderá ser verificado no site http://www.e-

folha.sp.gov.br. 

O número da matrícula e a senha serão fornecidos pelo setor de RH. 

 

3.3. AS FALTAS PODEM SER: 

I – no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de 

luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho; 

II – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de irmão ou pessoa 

que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua 

dependência econômica; 

III – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação 

voluntária de sangue devidamente comprovada; 
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IV – no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço 

Militar; 

V- por motivo de doença devidamente atestado por órgão oficial – INSS/ SUS. 

 

3.4. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

O servidor terá direito, a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

contínuo ou não, descontados os impedimentos legais, ao Adicional por Tempo de 

Serviço, correspondente a 5% (cinco por cento) do salário. 

 

3.5. FÉRIAS 

O período para a concessão das férias será a que melhor atender aos 

interesses da Administração (Artigo 136 da CLT), no caso dos docentes as férias 

ocorrem durante o mês de janeiro, para que coincidam com as dos discentes. 

Será obrigação do servidor apresentar à Diretoria de Serviços a Carteira 

Profissional para que seja anotada esta concessão, conforme artigo 135 da CLT.  

O docente deverá ainda entregar todos os documentos (pessoais e escolares) 

devidamente preenchidos e assinados para fazer jus aos recessos caso eles ocorram. 

O servidor terá direito às férias nas seguintes proporções (artigo 130 da CLT): 

I – 30 dias corridos, quando não houver tido mais do que 5 faltas, no decorrer 

dos 12 meses; 

II – 24 dias corridos, quando houver tido de 06 a 14 faltas no decorrer dos 12 

meses; 

III – 18 dias corridos, quando houver tido entre 15 e 23 falta no decorrer dos 12 

meses; 

IV – 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas no decorrer dos 12 

meses; 
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Importante: O servidor que ultrapassar 32 faltas não fará jus à fruição de férias. 

 

3.6. AUXÍLIO DOENÇA 

Todo o servidor que se afastar do trabalho, por motivo de doença, por tempo 

maior que 15 dias (corridos) deverá encaminhar-se a perícia médica do INSS para 

recebimento de seus proventos. 

Até o 15º dia de afastamento, o pagamento será efetuado pelo Centro Paula 

Souza. 

 

3.7. OCORRÊNCIAS 

Existe um livro para ocorrências de origem administrativa que se encontra no 

balcão da Diretoria de Serviço Administrativo. Exemplo: relatar a necessidade de troca 

de lâmpada ou qualquer outro problema estrutural, perceber a necessidade de 

limpeza de um ambiente, ou até mesmo documentar quaisquer tipos de reclamações 

ou elogios. 

 

3.8. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS 

A solicitação de materiais deve ser encaminhada ao almoxarife, Maurício Cruz, 

na Diretoria de Serviços Administrativos. 

 

 

4. GESTÃO PEDAGÓGICA E ACADÊMICA 

 

Solicitações e dúvidas em relação as informações a seguir, entre em contato 

com a Diretora de Serviço da Área Acadêmica de nossa Unidade Escolar, Profa. 
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Alessandra Sousa da Silva ou com o Coordenador Pedagógico, Profª Regina Helena 

Dias Gatti. 

 

4.1. ENTREGA DE MENÇÕES 

Os professores deverão enviar as menções através do sistema NSA, de 

qualquer computador ou através de computadores disponibilizados pela Escola, 

respeitando sempre os prazos, previstos em calendário acadêmico. 

 

4.2. CONSELHO DE CLASSE 

O Conselho de Classe é o instrumento de avaliação final do aluno. A ele 

compete, segundo o Regimento Comum do CEETEPS, promover ou reter um aluno, 

de acordo com o disposto Capítulo IX do Regimento Comum das ETECs do 

CEETEPS. 

 

4.3. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Aproveitamento de estudos é o processo no qual o aluno solicita dentro de um 

prazo estipulado pela Secretaria, à dispensa de uma determinada disciplina. 

A autorização ou não deste aproveitamento ficará por conta de uma comissão 

designada pela Diretoria da Escola, que avaliará as competências e emitirá parecer 

deferindo ou indeferindo a solicitação. 

 

4.4. PROGRESSÃO PARCIAL  

O aluno que tiver rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, exceto na série ou módulo final, poderá, a critério do Conselho de Classe, 

ser classificado na série/módulo subseqüente, devendo, no entanto, submeter-se ao 

programa especial de estudos para estes componentes. 
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Nestes casos, o aluno cursará o módulo seguinte, porém, deverá cumprir 

atividades designadas pelo professor da disciplina na qual ele não obteve rendimento 

satisfatório. 

 

4.5. RECLASSIFICAÇÃO 

Reclassificar significa rever a situação escolar do aluno face aos resultados do 

seu desempenho ou sua frequência para alterar a sua classificação na série/módulo; 

poderá ocorrer por solicitação do aluno ou por proposta dos professores. 

a) A reclassificação não se aplica ao aluno em Progressão Parcial, tendo em 

vista que reclassificar significa rever, avaliar e alterar a classificação de um aluno em 

determinada série ou módulo, de forma a promover o avanço nos estudos (o inverso 

também é possível, mas somente em situações excepcionais). O aluno em progressão 

parcial já se encontra classificado na série/módulo adequado; se for novamente 

avaliado e resolver a pendência de progressão parcial não será classificado num nível 

mais avançado.  

Cabe nesse caso pedido de reconsideração da avaliação. Submetido o pedido 

ao CC este pode decidir e propor nova avaliação do aluno; se lograr êxito poderá ser 

dispensado da progressão parcial.  

b) A reclassificação não se aplica, também, ao aluno retido em série/módulo 

final, pelos mesmos motivos. Entretanto, se o aluno assim o desejar poderá solicitar 

reconsideração de sua avaliação final.  

c) Prazo para a conclusão do processo de reclassificação: até 10 (dez) dias 

letivos, a partir do requerimento do aluno. 

O aluno que não obtiver a porcentagem mínima de presença – 75%, poderá ser 

reclassificado para o próximo módulo a critério do Conselho de Classe. Nestes casos, 

o aluno terá direito a cursar o módulo seguinte, no entanto, terá contado em seu 

histórico a situação – “Reclassificado”. 
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4.6. DIÁRIO DE CLASSE 

• Os diários de classe são realizados por meio eletrônico, ou seja, através do 

sistema NSA. 

• Caso o professor necessite de computador para lançamentos de dados 

acadêmicos, poderá utilizar os computadores (notebooks), disponíveis na secretaria, 

que deverá ser devolvido até às 22h. 

 4.6.1. Senha de Acesso ao NSA 

O professor que não possui a senha para acessar o sistema NSA, deve 

procurar secretaria, e na ocasião poderá também obter o manual de utilização. 

 4.6.2. Prazos de Lançamentos no NSA 

O professor deverá prestar o máximo de atenção ao Calendário Escolar, isto 

porque, os prazos deverão ser rigorosamente cumpridos. 

 4.6.3 Expediente da Secretaria 

Os horários de expediente da secretaria são em dias úteis conforme 

relacionado abaixo: 

Período Manhã: das 08h às 11h. 

Período Tarde: das 13h às 16h. 

Período Noite: das 18h às 21h. 

 

4.7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS 

O Relatório de Ocorrências pode ser feito através do sistema NSA no ícone 

alunos/Acompanhamento Pedagógico e ocorrências. Esse relatório deve ser 

preenchido em diversas situações, como por exemplo:  
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- ocorrências de natureza pedagógica, como ao observar atos de indisciplina 

(enviar mensagem ao Coordenador do Curso, Coordenador Pedagógico ou 

Orientador Educacional). 

 

4.8. SOLICITAÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIA E SERVIÇOS DE APOIO 

A solicitação de recursos multimídia e reservas de laboratório de informática 

deve ser encaminhada ao auxiliar docente Eduardo, ou na Diretoria de Serviços 

Administrativos na ausência do auxiliar docente.  

 

4.9. SOLICITAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE PROVAS 

A solicitação de reprodução (xerox) de provas devem ser autorizadas pelo 

Diretor de Serviço da Área Administrativa, pela Diretora de Serviço da Área 

Acadêmica, ou pelo Coordenador Pedagógico. Não serão autorizadas a reprodução 

de livros, apostilas ou textos.  

 

4.10. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NOS LABORATÓRIOS DE 

INFORMÁTICA 

Esta solicitação deve ser encaminhada ao auxiliar docente Eduardo. 

 

 

5. COORDENAÇÃO DE ÁREA 

 

Veja abaixo as informações que devem ser solicitadas ao coordenador de área, 

bem como os deveres dos professores para com a coordenação: 

- entrega dos Planos de Trabalho Docente em datas estabelecidas; 
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- comparecimento às reuniões de Coordenação de Área, Pedagógica, 

Conselhos Intermediário e de Classe Final; 

- preencher corretamente o diário da classe discriminando o conteúdo 

ministrado, as presenças e ausências dos alunos, bem como assinar no campo 

correto; 

- entregar nas datas estabelecidas outros documentos solicitados pela 

Coordenação de Área; 

- preencher e entregar nas datas marcadas para as reuniões, os relatórios e/ou 

documentos solicitados pela Coordenação de Área;  

- comunicar os Coordenadores com antecedência, faltas em reuniões e/ou 

aulas; 

- cumprir as bases comum e tecnológica, planejadas no Plano de Trabalho 

Docente, por meio das competências para que o aluno desenvolva as habilidades, 

registrando-as no Conteúdo Programático. Lembramos que todos estes instrumentos 

estão devidamente registrados no Plano de Trabalho Docente, e, consequentemente 

deverão ser cumpridos. 

 

 

6. AVALIAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

Principais Artigos do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula 

Souza Relacionados à Avaliação do Ensino e Aprendizagem (O Regimento completo 

está disponível no site www.etecsta.com.br). 
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Capítulo VII - Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por 

objetivos: 

I - diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o 

rendimento dos alunos; 

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

III - subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

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

reclassificação de alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a 

avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes 

estabelecidas pela legislação. 

Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I - será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos 

diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador 

de Curso e  

II - deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 

aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas. 

Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a 

observação de aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua 

preponderância sobre os quantitativos. 

Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 

elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 

conceitos, com as seguintes definições operacionais: 
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§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 

acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, indicando 

ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem. 

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído 

cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do aluno no componente 

curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre promoção ou retenção pelo 

Conselho de Classe. 

Artigo 70 - Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão 

sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados pelo professor 

numa única menção. 

Parágrafo único - O calendário escolar preverá os prazos para comunicação 

das sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus responsáveis. 

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, 

serão oferecidos estudos de recuperação. 

§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação 

da aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 

Menção Conceito Definição Operacional 

MB Excelente o aluno obteve excelente desempenho no 
desenvolvimento das competências do 
componente curricular no período. 

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

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

I Insatisfatório o aluno obteve desempenho insatisfatório 
no desenvolvimento das competências do 
componente curricular no período.  
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§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão 

as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

Artigo 72 - Os professores reunir-se-ão para estudo e reflexão do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por classe, série/módulo ou 

área, durante o semestre letivo, conforme previsto em calendário escolar. 

Do Controle de Frequência  

Artigo 75 - Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de 

efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes curriculares. 

Da Promoção e Retenção  

Artigo 76 - Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha 

obtido rendimento suficiente, expresso pelas menções “MB”, “B” ou “R”, nos 

componentes e frequência mínima estabelecida no artigo anterior, após decisão do 

Conselho de Classe. 

Artigo 77 - O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do 

desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada 

componente curricular. 

Parágrafo único - A decisão do Conselho de Classe terá como fundamento, 

conforme a situação: 

1 - a possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo 

subsequente; 

2 - o domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou 

para a conclusão do curso; e 

3 - na Educação Profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das 

competências profissionais que definem o perfil de conclusão. 

Artigo 78 - O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá 

ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde 
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que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, 

a programa especial de estudos. 

§ 1º - A retenção em componentes curriculares cursados em regime de 

progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo regulares. 

§ 2º - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em 

regimes de progressão parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes. 

§ 3º - Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites 

previstos nos parágrafos anteriores, poderão prosseguir estudos nas séries ou 

módulos subsequentes. 

Artigo 79 - Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o 

aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. 

Artigo 80 - Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do 

Conselho de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I: 

I - em mais de três componentes curriculares; ou  

II - em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto 

pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou 

III - na série/módulo final em quaisquer componentes curriculares, incluídos os 

de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de progressão parcial. 

§ 1º - Obedecida a legislação vigente, os estudantes retidos ou seus 

representantes legais poderão solicitar à direção da escola, reconsideração da 

decisão, que será apreciada nos termos deste Regimento. 

§ 2º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado 

na escola em até 5 dias úteis da divulgação dos resultados. 

§ 3º - A direção da escola terá o prazo de 10 dias letivos, a partir da data do 

pedido, para informar sua decisão. 

Artigo 81 – O aluno retido nos módulos ou séries finais em até três 

componentes curriculares incluídos os da(s) série(s) ou módulo(s) anterior(es) 
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cursado(s) em regime de progressão parcial poderá cursá-los por meio de programa 

especial de estudos quando ocorrer: 

I – extinção do curso na unidade escolar; 

II – inexistência do módulo ou série no período letivo subsequente; 

III – alteração da organização curricular do curso. 

Parágrafo único - Por proposta de professor(es), com base em resultados de 

avaliação, submetida à apreciação do Conselho de Classe, a qualquer momento do 

período letivo, o aluno do último módulo ou série poderá ser considerado promovido 

quando a retenção for em até 3 componentes curriculares. 

 

 

7. OS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE 

 

Principais Artigos do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula 

Souza Relacionados aos Direitos e Deveres do Corpo Docente (O Regimento 

completo está disponível no site www.etecsta.com.br). 

 

OS DIREITOS DO CORPO DOCENTE 

 

Artigo 92 - São direitos dos membros do corpo docente: 

I - candidatar-se ou concorrer em eleições para representante em conselhos, 

comissões, bancas, instituições auxiliares, coordenação e direção de escola técnica, 

respeitadas as exigências legais; 

II - participar da elaboração do projeto político-pedagógico, do Plano Plurianual 

de Gestão da escola e do Plano Escolar; 
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III - participar de atividades voltadas à pesquisa e extensão e à prestação de 

serviços à comunidade; 

IV - participar de cursos de capacitação e atualização profissional na área de 

sua atuação; 

V - participar do replanejamento da escola; 

VI - reunir-se no espaço escolar, desde que sem prejuízo das atividades letivas, 

para tratar de assuntos do ensino ou da Instituição; 

VII - ser atendido em diferentes opções de horários de trabalho, respeitada a 

organização da Etec e os direitos dos alunos; 

VIII - ser ouvido em seus pedidos e reclamações; 

IX - ter asseguradas condições de trabalho na Etec. 

 

OS DEVERES DO CORPO DOCENTE 

 

Artigo 93 - São deveres dos membros do corpo docente: 

I. atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 

Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos referentes 

à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse 

do ensino; 

II. colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 

comunidade; 

III. colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 

alunos; 

IV. comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 

administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 
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V. cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 

escola; 

VI. elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto 

políticopedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; 

VII. estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 

educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; 

VIII. estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento 

e dar ciência dela aos mesmos; 

IX. informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 

X. manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados 

para encaminhamento dos resultados parciais e finais; 

XI. participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

XII. preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 

recuperação; 

XIII. zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 

trabalho que estão sob sua guarda ou utilização; 

XIV. zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

O QUE É VEDADO AO CORPO DOCENTE 

 

Artigo 94 - É vedado aos membros do corpo docente: 

I - aplicar penalidade aos alunos; 

II - apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar; 
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III - ausentar-se da escola em horários de trabalho sem comunicação prévia 

e/ou sem autorização da direção da unidade escolar; 

IV - causar constrangimento, humilhação, perseguição ou utilizar recursos que 

intimidem o aluno; 

V - dar aulas particulares remuneradas aos alunos da turma sob sua regência; 

VI - desrespeitar o aluno, quanto às suas convicções políticas, religiosas, às 

suas condições sociais e econômicas, à sua nacionalidade, às suas características 

étnicas, individuais e intelectuais; 

VII - durante as aulas, ocupar-se de assuntos ou utilizar materiais e 

equipamentos alheios ao processo de ensino aprendizagem; 

VIII - fumar em qualquer das dependências escolares; 

IX - retirar equipamentos e materiais da Etec sem autorização da Direção; 

X - servir-se das funções para fazer proselitismo e estimular nos alunos atitudes 

ou comportamentos atentatórios à moral e às normas disciplinares; 

XI - suspender as aulas, retardar o seu início ou dispensar os alunos antes do 

horário estabelecido; 

XII - utilizar equipamentos, materiais e dependências da Etec para uso 

particular. 

 

 

8. SISTEMA DE PONTUAÇÃO DOCENTE 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O Sistema de Pontuação Docente tem, por objetivo, caracterizar e demonstrar 

os conhecimentos adquiridos, a produção acadêmica, a experiência profissional e os 
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aspectos de assiduidade/pontualidade e de cumprimento de prazos, visando à 

classificação para a escolha e atribuição de aulas das Escolas Técnicas do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza". 

O processo de pontuação implica: 

- na padronização dos currículos dos docentes para garantir todas as 

informações necessárias;  

- na análise dos documentos atribuindo pontos às informações neles existentes 

relativos a cada fator de avaliação. 

 

8.2- SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 

Serão considerados os seguintes grupos para a pontuação dos docentes: 

Grupo 1 - Titulação/ Atualização  

07 (sete) fatores relacionados com a formação e conhecimento considerando 

sua atualização.  

Grupo 2 - Produção acadêmica  

07 (sete) fatores relacionados com a produção acadêmica.  

Grupo 3 - Experiência profissional  

05 (cinco) fatores relacionados com a experiência profissional e o tempo de 

atuação no CEETEPS.  

Grupo 4 - Assiduidade/Pontualidade  

05 (cinco) fatores relacionados com a assiduidade, frequência em reuniões, 

cumprimento de horários e prazos. 
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9. ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

Para efetuar o processo de atribuição de aulas destinado à composição da 

carga horária do professor, a Direção da Escola providenciará a classificação dos 

docentes da Unidade de Ensino e o Quadro Geral de Aulas do qual constarão somente 

os cursos autorizados pela Superintendência do CEETEPS. 

A atribuição de aulas será efetuada em conformidade com a Portaria CEETEPS 

- 467, de 24-8-2010 e a Instrução CETEC nº 001/2010. 

A portaria e a Instrução acima poderão ser encontrados no site 

www.centropaulasouza.sp.gov.br. 

Apresentamos a seguir a tabela com as etapas da atribuição de aulas conforme 

a instrução CETEC nº 001/2012. 

 

5.4 ETAPAS DA ATRIBUICÃO DE AULAS 

ESCOLHA E ATRIBUIÇÃO DE AULAS A DOCENTES 

1ª ETAPA - CONTRATADOS POR TEMPO INDETERMINADO 

MOMENTOS DOCENTES FASES COMPONENTES CURRICULARES 

M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

 D
E
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A

R
G

A
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R

Á
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D
A
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N
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A

D
E
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E
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N

S
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O
 

1- Licenciados 

A atribuição de aulas disponíveis – livres e 
de divisão de classe em turmas 
autorizadas – será realizada, inicialmente, 
aos docentes inscritos e classificados na 
Unidade de Ensino, para manutenção da 
carga horária, na seguinte conformidade: 
a) aos docentes classificados na unidade 

de ensino; 
b) prioritariamente, aos docentes 

contratados por prazo indeterminado 
sobre os contratados por prazo 
determinado; 

c) nos componentes curriculares objeto do 
Concurso Público em que o docente 
participou e tem aulas atribuídas; 

d) preferencialmente, nos componentes 
curriculares em que o docente vinha 
lecionando no ano anterior; 
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e) nos componentes curriculares para os 
quais o docente é habilitado, desde que 
classificado e pontuado no ano anterior; 

f) em outros componentes curriculares, 
caso tenham ocorrido alterações nas 
matrizes curriculares pelo Laboratório 
de Currículo, de acordo com a formação 
apresentada pelo docente e o previsto 
no Catálogo de Requisitos de Titulação 
para a Docência; 

g) para constituição da carga horária 
mínima de 10 horas-aula semanais aos 
docentes estáveis, nos termos da 
Portaria CEETEPS 121/90; 

h) no atendimento de docentes estáveis de 
outras Unidades de Ensino que nela 
não conseguiram constituir a carga 
horária do ano anterior antes do 
momento destinado à ampliação da 
carga horária dos docentes da própria 
U.E.  

2- Graduados Todos os abrangidos pela Graduação. 

3- ETECs 

criadas até 

03/11/1998 e 

Outras 

Situações 

Todos os que lecionam, decorrente de 

aprovação em concurso público ou 

enquadramento ocorridos até 31/03/88, 

nos termos do Decreto 28.956/88 ou 

admitidos nos termos da Portaria 

CEETEPS 121/90.  

E
S

T
Á

V
E
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E
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U
T

R
A

S
 

U
N

ID
A
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E

S
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E
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N
S
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1- Licenciados 
Todos os abrangidos pela Licenciatura 

Plena ou equivalente1. 

2- Graduados Todos os abrangidos pela Graduação.  

3- ETECs 

criadas até 

03/11/1998  

Todos os que lecionam, decorrente de 

aprovação em concurso público ou 

enquadramento ocorridos até 31/03/88, 

nos termos do Decreto 28.956/88 ou 

admitidos nos termos da Portaria 

CEETEPS 121/90.  
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N
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1- Licenciados 
Todos os abrangidos pela Licenciatura 

Plena ou equivalente1. 

2- Graduados Todos os abrangidos pela Graduação.  

3- ETECs 

criadas até 

03/11/1998 

Todos os que lecionam decorrente de 

aprovação em concurso público ou 

enquadramento ocorrido até 31/03/88, nos 

termos do Decreto 28.956/88 ou admitidos 

nos termos da Portaria CEETEPS 121/90.  
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1- Licenciados  
Todos os abrangidos pela Licenciatura 

Plena ou equivalente1.  

2- Graduados   Todos os abrangidos pela Graduação. 

3- ETECs 

criadas até 

03/11/1998  

Todos os que lecionam decorrente de 

aprovação em concurso público ou 

enquadramento ocorridos até 31/03/88, 

nos termos do Decreto 28.956/88 ou 

admitidos nos termos da Portaria 

CEETEPS 121/90. 

1) Esquema I, II e Programa especial de Formação Pedagógica para as 

Disciplinas do Currículo de Educação Profissional e Nível Médio  

 

 

2ª ETAPA - DOCENTES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO DA 

UNIDADE DE ENSINO 

Contratado por meio de Processo Seletivo, 

realizado nos termos das Instruções – URH 

 

MOMENTOS FASES COMPONENTES CURRICULARES 

MANUTENÇÃO 

DE CARGA  

HORÁRIA 

1- Licenciados 
Todos os abrangidos pela Licenciatura Plena ou 

equivalente2  

2- Graduados Todos os abrangidos pela Graduação. 

AMPLIAÇÃO 

DE CARGA 

HORÁRIA 

1- Licenciados 
Todos os abrangidos pela Licenciatura Plena ou 

equivalente2 

2- Graduados  Todos os abrangidos pela Graduação. 
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3ª ETAPA - ATRIBUIÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS NO SUBITEM 3.2.3. DA 

INSTRUÇÃO CETEC 

CONTRATO COMPONENTES CURRICULARES 

1- Indeterminado  

De acordo com o estabelecido e a ordem indicada 

no subitem 3.2.3., alíneas “a” a “h” da Instrução. 

2- determinado 

(contratado por meio 

de concurso público, 

realizado nos termos 

da Instrução 003/99 e 

002/2001-CRH)  

 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TAKASHI MORITA 
AV. Mario Lopes Leão, 1050 A – Santo Amaro 

São Paulo/SP – CEP 04754-010 
Tel: (11) 5521-0636 / (11) 5524-7099 

http://www.etectm.com.br/ 
secretaria@etecsta.com.br 


