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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec Gino Rezaghi

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

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

 

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

Município: Cajamar
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC GINO REZAGHI
E-mail: etecgino@gmail.com
Telefone: (11) 4447-3600
Endereço: Avenida Arujá, 175 -Jardim Maria Luiza CEP 07787-530
Homepage: www.eteccajamar.com

INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi (2018-2022) é um documento que
norteia as propostas de trabalho para os próximos cinco anos.

Este documento  foi elaborado a partir de questionamentos e debates com sua equipe
Gestora, Corpo Docente, Funcionários e alunos a respeito das  oportunidades e ameaças no
ambiente externo e das potencialidades e fragilidades no ambiente interno, com o objetivo de
tornar nossa escola uma unidade democrática onde todos participem ativamente traçando
metas e trabalhando para alcançá-las através de  um acompanhamento constante.

O maior objetivo de nossa instituição é garantir a eficiência no processo ensino-
aprendizagem bem como  o cumprimento das metas estabelecidas pela comunidade
escolar.            

A construção e a gestão do plano  a partir de um amplo debate busca a implantação de um novo padrão de relação entre Gestão,
docentes, discentes e sociedade, marcado pela transparência, solidariedade e co-responsabilidade. 

Cabe ressaltar os princípios que norteiam a elaboração e execução do Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi:

àPlanejamento estratégico, tendo como parâmetros, o cumprimento de metas de curto, médio e longo prazo;

àGerenciamento das metas estabelecidas  e acompanhamento periódico do cronograma de execução pré-estabelecido;

àDesenvolvimento regional e local associado às necessidades educacionais do Município de Cajamar;

àValorização da Gestão Democrática pautada na diversidade de opiniões;

àPromoção ao empreendedorismo;

àEstímulo às parcerias com Empresas, ONGs, Órgãos Públicos da região, outras unidades educacionais.

 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
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 Andréa Lemi Souza Assistente Administrativa

 Angélica Martins Gonçalves Aluna

 Anna Caroline Moraes Aluna

 Carlos Alexandre Fossa Docente

 Carlos Eduardo Ienne Docente

 Cilmara de Cássia Pavin Capello Docente

 Cristiano Sanches Garcia Docente

 Diego Negrão de Moura Docente

 Diógenes Levy Concerniani Braga Docente

 Eric Rodrigues Gomes Auxiliar Docente

 Écio Aparecido Ricci Docente

 Fabrício Luiz de Oliveira Docente

 Fábio Pereira Gonçalves Auxiliar Administrativo

 Francine Lima de Sales Aluna

 Geovanna Aparecida Longobardi Mazuca Aluna

 Gilsoney Miranda Docente

 Giovanna Castro Araujo Oliveira Aluna

 Heloísa Alves B.Aluna Aluna

 Izabel Seles Coelho de Carvalho Aluna

 Jeice Galvani de Sousa Oliveira Coordenadora Pedagógica

 Jéssica da Silva Santos Auxiliar administrativo

 Kaique Bezerra Oliveira Aluno

 Kelly Adriana Gonçalvez Prado Aluna

 Luiz Fernando Tavares Docente

 Maria Eduarda Molina Peralta Aluna

 Mariana Oliveira Afarelli Docente

 Maycon Domingues Fernandes Aluno
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 Rubens de Moura Leite Docente

 Sara Raiane M. Borchal Gomes Aluna

 Talitha Aline Piccolo Diretora de Serviços Academicos

 Thelma Silva Campos Docente

 Tiago Neco Nunes da Silva Aluno

 Wagner Alves de Souza Docente

 Wagner Moreira Coordenador de Curso / Docente

 Wilson Roberto Lacerda de Santana Docente

Legenda das etapas

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

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO
  

IDENTIFICAÇÃO 

DENOMINAÇÃO: ETEC GINO REZAGHI

ENDEREÇO: Av. Arujá, 175 – Jd. Maria Luiza – Cajamar/SP - CEP 07.787-530

 

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS

A Etec Gino Rezaghi através do Projeto Político-Pedagógico (PPP) preocupa-se em construir um processo democrático na
Unidade de Ensino instaurando uma organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar relações
competitivas e autoritárias. A finalidade desta proposta é a de representar os ideais desejados e a trajetória que vem sendo
percorrida por toda a comunidade escolar na busca de uma educação de qualidade.

Este Projeto Político-Pedagógico é alicerçado em princípios que norteiam a prática pedagógica, tais como:

Responsabilidade;
Comprometimento;
Planejamento Participativo;
Contextualização com a Realidade Local;
Ecocidadania e;
Qualidade e melhoria contínua.

Através do PPP, esperamos desenvolver uma metodologia de ensino que considere:

A diversidade do público da nossa escola;
O pleno atendimento à legislação vigente e às diretrizes educacionais propostas pelo Centro Paula Souza;
A seleção e distribuição das Bases Tecnológicas que relevem o desenvolvimento da personalidade do educando e o
atendimento às exigências sociais e mercadológicas;
O estabelecimento da ética acima de todas as áreas e dos posicionamentos profissionais;
A valorização da cultura e das tradições locais;
O comprometimento com o desenvolvimento das competências profissionais, habilidades, atitudes e valores do educando;
A contextualização do conhecimento, relacionando teoria e prática;
A formação continuada de todos os profissionais comprometidos com a escola. (Docentes e Funcionários Administrativos)
e;
O incentivo ao educando, no desenvolvimento da autonomia, do aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a SER,
utilizando a sua liberdade sem esquecer que seu direito termina quando começa o do outro.

Nosso principal objetivo é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo, tendo como
referencial os princípios do Diálogo, da Fé, da Simplicidade e Sensibilidade, da Criatividade, do Pensamento Lógico/Reflexivo, do
Espírito Crítico, da Fraternidade, do Conhecimento, do Trabalho, da Consciência, Honestidade, Liberdade, Responsabilidade e
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Ética Planetária. Espera-se que o aluno construa sua consciência social com vontade política de promover mudanças, através de
sua cultura geral e do conhecimento adquirido através de sua formação e de sua busca incessante pelo aprendizado contínuo.

Como nossa unidade escolar ainda é uma “unidade jovem” do Centro Paula Souza o presente Projeto Político Pedagógico ainda
sofre reformulações e análises constantes, no intuito de assegurar os aspectos citados anteriormente.

A unidade assume para orientação do processo ensino aprendizagem, onze princípios propostos e apresentados em “Proposta de
Currículo por Competências para o Ensino Médio” da Unidade de Ensino Médio e Técnico – UEMT (CETEC), que são:

  
I. Ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências;

  
II. Leitura crítica da realidade e inclusão construtiva na sociedade da informação e do conhecimento;

  
III. A aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e ambientes cooperativos;

  
IV. Compartilhamento da responsabilidade do processo ensino-aprendizagem por professores e alunos;

  
V. Respeito à diversidade, valorização da subjetividade e promoção da inclusão;

  
VI. Ética de identidade, estética da sensibilidade e política da igualdade;

  
VII. Autonomia, protagonismo e aprendizagem do aprender;

  
VIII. Contextualização do ensino-aprendizagem;

  
IX. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e formação de profissionais polivalentes;

  
X. Problematização do conhecimento;

  
XI. Trabalho por projeto no desenvolvimento e na avaliação do ensino-aprendizagem.

Fica estabelecido que as seguintes diretrizes relacionadas ao processo ensino-aprendizagem devem ser observadas por todos os
envolvidos na Unidade:

·         O trabalho educativo deva ser construído mediante diálogo, pautado nos valores que fazem parte deste
Projeto Político Pedagógico;

·         As reuniões de Planejamento devem contemplar a possibilidade de momentos de ação-reflexão-ação,
buscando um processo de ensino-aprendizagem produtivo. Serão seus principais objetivos: conhecer as
necessidades do educando, da comunidade e da unidade escolar através das análises dos indicadores da
instituição.

·         As reuniões Pedagógicas serão momentos para a avaliação contínua do processo ensino-aprendizagem,
visando uma gestão participativa, onde os docentes poderão expor pontos de vista, partilhar conhecimentos e
boas práticas aos demais, ponderar e/ou sugerir propostas com a finalidade da melhoria da qualidade em
todos os procedimentos da unidade. Cabe ressaltar que mensalmente os coordenadores de área devem
realizar reuniões com sua equipe docente a fim de verificar as necessidades imediatas de sua área.

·         O processo educativo e as ações docentes devem contribuir para a diminuição das diferenças de qualquer
natureza, valorizando a pessoa humana, suas experiências culturais e de vida, mantendo-se os princípios
éticos;

 

As estratégias de ensino terão como foco:

·         O desenvolvimento de competências e habilidades, provendo ao aluno formas diferenciadas de
aprendizagem, ajudando-o continuamente a ser o construtor de seu próprio conhecimento;

·         As atividades e conhecimentos serão contextualizados, reconhecendo a diversidade cultural  e saberes dos
alunos;

·         A busca por uma aprendizagem significativa através da articulação entre teoria e prática;

·         Incentivo à leitura e a pesquisa;

·         A interação entre os componentes curriculares, visando uma abordagem interdisciplinar;

 

Serão práticas permanentes dentro da unidade escolar: o respeito à natureza e às questões ambientais;
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Atividades complementares como: eventos culturais, visitas técnicas, palestras, e semanas dos cursos serão incentivadas
constantemente aos docentes e discentes principalmente àquelas relacionadas ao mundo do trabalho e do conhecimento.

VALORES NORTEADORES

O processo educativo deve começar com o estabelecimento de valores que nortearão as ações da escola. Incentiva-se deste
modo, que todos os professores e funcionários pratiquem e disseminem a moral ética e a construção de uma postura que cultive o
respeito mútuo e o combate às diferenças, através de:

·          Respeito e tolerância, tratando as pessoas com atenção, consideração e reverência.

·          Capacidade de convivência com as diferenças, de modo a garantir uma existência
harmoniosa entre todos.

·          Cooperação, ajudando o outro a alcançar objetivos comuns e resolvendo conflitos
pacificamente.

·          Responsabilidade, assumindo seus atos individuais e comunitários, para com os outros e
para com o meio ambiente.

·          Solidariedade, oferecendo ajuda aos menos favorecidos.

·          Valorização da vida, através de práticas saudáveis e respeito aos limites humanos.

·          Diálogo, reconhecendo a interação entre dois ou mais indivíduos em busca de acordos.

·          Integridade, incentivando a honestidade e a confiança.

 

Cursos Oferecidos pela Unidade em 2018:

Ensino Médio

Quantidade de turmas: 3 turmas, sendo 1 turma de 1º ano, 1 turma de 2º ano e 1 turma de 3º ano.

Período Manhã: (Das 7h30 às 11h55) Total de 120 alunos

O Ensino Médio segundo Lei de Diretrizes e Bases (LDB):

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino  fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;

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

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

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

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico
de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma
segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei
nº 11.684, de 2008)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
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II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Ministério da Educação / Conselho Nacional de
Educação / Câmara de Educação Básica / Resolução Nº 4, 13 de Julho de 2010 Seção III - Ensino Médio

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades que
preveem:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;

II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo
a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores;

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

IV - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria
com a prática.

§ 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como preparação geral
para o trabalho ou, facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica;
na cultura, como ampliação da formação cultural.

§ 2º A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades,
que se situam em um tempo determinado.

§ 3º Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a
oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a
permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação Básica.

 

Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio: 

Quantidade de turmas: 2 turmas, sendo 1 turma de 1º ano e 1 turma de 2º ano

Período Integral: (Das 7h30 às 15h30) Total de 78 alunos. 

 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, 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, mistas, privadas e do terceiro setor. 

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem.

·         Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da
organização.

·         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.

·         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 cotidiana 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.
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·         Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:

·         o de pessoal;

·         o de recursos materiais;

·         o tributários;

·         o financeiros;

·         o da produção;

·         o da higiene e segurança do trabalho;

·         o da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se
expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e
compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os
contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO será capaz de:

1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;

2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

 

4. propor ações de intervenção solidária na realidade. 

 

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio: 

Quantidade de turmas: 1 turmas (3º ano)

Período Integral: (Das 7h30 às 15h30) Total de 37 alunos.

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e
paradigmas da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem científica e matemática pertinentes a
diferentes contextos e situações e identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza
ambientes de desenvolvimento de  sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando
metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites
éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar
resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora, desenvolve,
acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de
responsabilidade na construção de sociedades justas.

MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais,
especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e
empresas de tecnologia da informação; autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:

Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar programas;
Distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento de softwares;
Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário,
propondo soluções;
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Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados;
Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo
padrões de conexão e comunicação;
Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando
soluções adequadas;
Identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios
de forma empreendedora;
Contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e
convenções específicas;
Utilizar termos técnicos de informática na língua portuguesa e na inglesa.

 Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se
expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e
compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os
contextualizadamente para enfrentar situações-problema  e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:

1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;

2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

4. propor ações de intervenção solidária na realidade.

 

ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS;
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL

Quantidade de turmas: 1 turmas (1º ano)

PeríodoTarde: (Das 13h00 às 17h30) Total de 39 alunos.

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR
DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL está de acordo com o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” e
estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no
mercado de trabalho. 

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL, estruturado na forma de
oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por: • Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); •
Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico). 

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum Curricular)
são direcionadas para: • desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral; • formação da sua
identidade pessoal e social; • sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades em que atuará; • incorporação dos bens
do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal; • fruição das artes, da literatura, da ciência e das
tecnologias; • preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto à sociedade

O ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS;
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL é composto por três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente à
ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho. 

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de AUXILIAR DE FINANÇAS.   O aluno que cursar a 3ª
SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL. 

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de ENSINO
MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS, AUXILIAR DE
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MARKETING E COMERCIAL que lhe dará direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento
de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

Curso Técnico em Administração:

Quantidade de turmas:

1 turmas (3º módulo) – Período Tarde: (Das 13h30 às 17h55) Total de 35 alunos e,

2 turmas (1º e 2º módulos) – Período Noturno: (Das 19h às 22h55) Total de 77 alunos.

 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, 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.

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 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.

 

Curso Técnico em Logística:

Quantidade de Turmas: 3

Período Noite: (Das 19h às 22h55) Total de 109 alunos
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 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.

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM LOGÍSTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:

·          Aplicar métodos eficazes na movimentação, armazenagem, distribuição, transportes e fluxo
de informações.

·          Interpretar separação de materiais no setor de expedição.

·          Gerir recursos materiais e financeiros para suporte da área.

·          Controlar processo operacional utilizando técnicas e métodos adequados.

·          Identificar novas tecnologias.

·          Assessorar diretoria e setores da empresa.

·          Comunicar em diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa utilizando
termos técnicos.

·          Promover condições de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade.

·          Utilizar os instrumentos de relacionamento interpessoal para gerenciamento de pessoas.

·          Planejar as atividades de armazenamento de materiais.

·          Identificar e formular estratégias de planejamento: de armazenamento e disposição física
de produtos, de compra e venda, de pós-venda.

·          Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, do meio
ambiente, bem 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.

·          Controlar processos operacionais utilizando técnicas e modelos adequados.

·          Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributário; financeiro; contábil;
do patrimônio; dos seguros; da produção; dos sistemas de informações.

·          Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem
recursos com demandas.

·          Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacioná-los com as diversas
modalidades de transporte, visando à sua adequação e integração.

·          Aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à
manipulação, armazenamento e transporte de cargas, identificando os organismos que as
normatizam, no Brasil e no exterior.

·          Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e
tipo de veículo.

·          Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção.

·          Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.
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Curso Técnico em Segurança do Trabalho: 

Quantidade de turmas:

1 turma (2º módulo MÉDIOTEC) – Período Tarde: (Das 13h30 às 17h55) Total de 24 alunos e,

2 turmas (1º e 3º módulos) – Período Noturno: (Das 19h às 22h55) Total de 65 alunos.

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. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza o uso de EPI (Equipamento de
Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletivo). Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no
trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em Saúde e Segurança do Trabalho, inclusive PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

MERCADO DE TRABALHO: Empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas comerciais, mineradoras, de
construção civil e área rural.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO deverá ter construído as seguintes
competências gerais:

·          identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, reconhecendo o
trabalhador como ser humano integral em seus aspectos físico, mental e social;

·          compreender os aspectos econômicos, sociais e tecnológicos relacionados aos processos
laborais, viabilizando procedimentos técnicos para a elevação do nível da qualidade de
vida;

·          planejar e executar programas e projetos de análise de riscos em processos de produção e
demais atividades, estabelecendo metas, cronogramas, custos e procedimentos de
avaliação;

·          aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de preservação
do meio ambiente;

·          aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho;

·          identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos;

·          prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou mal súbito, visando manter a vida
e prevenir complicações até a chegada de atendimento especializado;

·          demonstrar capacidade de comunicação em todos os níveis hierárquicos e de negociação,
apresentando postura adequada e atitude proativa na análise de problemas e proposição de
soluções;

·          trabalhar em equipe delegando funções quando necessário;

·          desenvolver ações relacionadas com a educação para a segurança do trabalho junto aos
funcionários e à comunidade;

·          interpretar e aplicar as legislações e normas de SST em todos os seus aspectos;

·          avaliar as análises e investigações de acidentes, incidentes, doenças do trabalho e a
integração da SST com outros sistemas de gestão existentes na empresa.  

        Curso Técnico em Recursos Humanos:

   Quantidade de turmas: 1 turma (2º módulo)
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Período Noite: (Das 19h às 22h55) Total de36 alunos

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

MERCADO DE TRABALHO

Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e consultores.

 

O curso de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é composto por três módulos.

 

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS.

 

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE
DEPARTAMENTO PESSOAL.

 

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS, desde que tenha
concluído, também, o Ensino Médio.

  

DEMANDA 

Os cursos oferecidos na Etec Gino Rezaghi são reconhecidos pela região na qual a escola está inserida, cuja demanda no último
Processo Seletivo Vestibulinho (1º semestre/2018) foi de 2,87 candidatos por vaga em média. 

Os cursos mais procurados foram:

Técnico em Administração (noite), com 3,70 candidatos por vaga.

Ensino Médio Regular - com 3,68 candidatos por vaga. 

Administração Integrado ao Médio – 3,48 candidatos por vaga

Ensino Médio Com Qualificações Profissionais De Auxiliar Administrativo, - com 2,28 candidatos por vaga.

De Auxiliar De Finanças E De Auxiliar De Marketing E Comercial - M-Tec 

 

Técnico em Segurança do Trabalho – com 2,28 candidatos por vaga.

 

Técnico em Logística – com 1,80 candidatos por vaga.

 

LABORATÓRIOS

Os alunos contam com dois laboratórios de informática. Estes laboratórios possuem 1 computador para cada 2 alunos, com
maquinário novo. O laboratório de Segurança do trabalho é utilizado de forma móvel, na sala de Multimídia. Os demais
laboratórios (Química e Gestão) ainda não foram instalados, pois aguardam a adequação do prédio na parte elétrica e ampliação
do número de salas.

 

COMPONENTES DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA
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(Ensino Médio, Administração Integrado ao Ensino Médio e Informática Integrado ao Ensino Médio):

Atualmente os componentes curriculares de Filosofia e Sociologia estão inseridos na grade curricular do Ensino Médio, da
seguinte forma:

Para a todas as séries do Ensino Médio em 2018, os conhecimentos destes componentes são divididos em 1 aula por ano.

No Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio, estes componentes estão inseridos na grade curricular a partir da
primeira série.

No Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar em Administração, Finanças e Marketing Comercial, estes componentes estão
inseridos na grade curricular apenas na última série.

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

Como componente de língua estrangeira moderna, são oferecidos atualmente Inglês, (nas três séries do Ensino Médio e
Informática Integrado e Administração Integrado), e Espanhol (nas segundas e terceiras séries do Ensino Médio e Informática
Integrado, inseridos na grade curricular). 

No Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar em Administração, Finanças e Marketing Comercial, este componentes está
inserido na grade curricular apenas na última série.

 

ORGANIZAÇÕES CURRICULARES

As organizações curriculares vigentes seguem as determinações do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
através da Unidade de Ensino Médio e Técnico, onde são desenvolvidos a partir do Laboratório de Currículo, os mínimos
necessários à construção das competências e habilidades que o formando utilizará em suas atribuições profissionais e em sua
vida.

 

DIVISÃO DE CLASSES

Nos cursos técnicos, as classes que possuem mais de 30 alunos contam com aulas em divisão de turmas (devidamente
autorizadas pela CETEC), quando os componentes cuja prática é essencial, o que permite um melhor aproveitamento das
explicações dos docentes pelos alunos.

 

ESTÁGIOS

Os estágios não são obrigatórios nos cursos oferecidos na Etec Gino Rezaghi, porém os alunos são constantemente incentivados
a participarem do projeto Aprendiz Paulista e as oportunidades de estágio oferecidas pelas empresas da região são
constantemente divulgadas pelos professores orientadores. A unidade escolar possui convênio com empresas da região, e cede
espaço para que empresas possam  divulgar suas vagas e realizar entrevistas e seleção de alunos para estas.

 

TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Os componentes “Planejamento do TCC” (2º módulos) e “Desenvolvimento do TCC” (3º módulos) estão incluídos na organização
curricular do ensino técnico, proporcionando ao aluno ainda mais condições para o desenvolvimento das competências e
habilidades requisitadas para o uso de suas atribuições profissionais. Ao final do terceiro módulo o aluno deverá apresentar seu
trabalho a uma banca de validação, ou através de exposição de trabalhos em formato de Feira, e serão avaliados por professores
especialistas e/ou convidados de empresas da região.

O trabalho de Conclusão de Curso obrigatoriamente deve ser apresentado de forma escrita, em formato de monografia e podem
apresentar Protótipos ou maquetes com memorial descritivo e/ou artigos científicos quando for o caso. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

 O processo de avaliação de competências é aplicado de forma contínua e diária analisando-se o desenvolvimento do processo
ensino/aprendizagem do aluno. Os professores da unidade são incentivados através de capacitações e reuniões a utilizarem os
mais diversos métodos de avaliação, proporcionando ao aluno oportunidades de apresentar os conhecimentos adquiridos em todo
seu processo educacional. Os instrumentos de avaliação poderão ser, entre outros:

·                   Prova Escrita;
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·                   Trabalho de Pesquisa;

·                   Textos/relatórios;

·                   Apresentações / Seminários / Relatos;

·                   Observação direta do desempenho do aluno;

·                   Trabalhos práticos;

·                   Auto-avaliação;

·                   Bancas de validação;

·                   Estudos de Casos;

·                   Portfólio, etc.

 

Conforme disposto no Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula
Souza", em seu artigo 69: "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 operacionais:

Menção Conceito Definição Operacional
MB Muito Bom O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das

competências do componente curricular no período.

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

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

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

Parágrafo 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.

Parágrafo 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."

A responsabilidade pelo processo de avaliação dos alunos nos componentes curriculares cabe aos docentes, sendo que os
mesmos são continuamente orientados pelos coordenadores de área e pedagógico a planejar as avaliações de forma a seguir os
parâmetros do Regimento Comum das Escolas Técnicas mantendo a legalidade do processo.

A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreende a avaliação do rendimento e da frequência, observadas as
legislações pertinentes.

Conforme o Artigo 76 do Regimento Comum das Etecs: “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.”

"A função da avaliação é assistir a aprendizagem."(Charles Hadji) Portanto, o que se espera dos alunos é o desenvolvimento de
competências, saberes e habilidades.

 

ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, são oferecidas recuperações contínuas em todos os componentes
curriculares, realizadas no transcorrer das aulas por meio de orientação de estudos e atividades diversificadas. Cf. Art. 71 do
Regimento Comum das Etecs “ 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.



06/07/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 15/92

§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo.”

Àqueles que persistirem com as dificuldades após o término do ano letivo, são oferecidas novas oportunidades conforme definido
no Artigo 78 do Regimento Comum das Etecs: “ O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares,
exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime
de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa
especial de estudos.

§ 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.”

Desde 2016, a Etec Gino Rezaghi conta com um profissional Orientador Educacional para assistir os alunos que enfrentam
dificuldades de aprendizagem.

 

ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Conscientes da necessidade de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, contamos com o aparato físico-
mecânico para o atendimento a estes alunos, com o objetivo primordial de atendermos a todos com igualdade, buscando a
excelência no tocante à dignidade da pessoa humana. A unidade também possui mesas especiais para cadeirantes e software de
voz para deficientes visuais. 

 

BIBLIOTECA

A unidade possui uma biblioteca com diversos livros para consulta e retirada pelos alunos. A biblioteca conta com computadores e
internet para uso dos alunos e espaço suficiente para aulas com consultas no próprio espaço. A Etec não conta com uma
bibliotecária em tempo integral, porém recebemos a visita mensalmente de uma profissional para as adequações dentro das
regulamentações, conforme Conselho Regional de Biblioteconomia. Para suprir a falta do profissional nos demais dias, no ano de
2018 será elaborado projeto Biblioteca Ativa para atendimento à comunidade escolar.

 

AULAS AOS SÁBADOS

No ano de 2018, alguns sábados letivos serão necessários para o cumprimento do Calendário Escolar. As atividades serão
compostas por encontros, visitas técnicas, Ciclos de palestras e eventos diversos, onde todos os alunos estarão envolvidos.  

 

NÚCLEO DE GESTÃO PEDAGÓGICA

Para o acompanhamento das atividades pedagógicas, o responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica conta com
Coordenadores por cada Curso para o acompanhamento dos cursos oferecidos na unidade onde, através de reuniões quinzenais,
são reportadas as práticas e necessidades dos docentes e discentes.

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

A Etec Gino Rezaghi conta com um Orientador Educacional para o atendimento aos alunos, “ajudando-os em seu
desenvolvimento pessoal; em parceria com os professores, para compreender o comportamento dos estudantes e agir de maneira
adequada em relação a eles; com a escola, na organização e realização da proposta pedagógica; e com a comunidade,
orientando, ouvindo e dialogando com pais e responsáveis.”

 

DOCENTES

Os docentes dos cursos, em sua maioria, são professores contratados por prazo indeterminado. Vários professores (todos
graduados), já possuem licenciatura ou estão cursando o Programa de Formação Pedagógica para Professores. Alguns possuem
pós-graduação e outros cursam Mestrado.

Enfim, focamos nosso projeto como uma estrada, que deve ser trilhada através do respeito às diferenças, e principalmente através
do envolvimento de todos os participantes para que possamos, juntos, chegarmos a plenitude do saber. 
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UNIFORME

Os alunos na Etec Gino Rezaghi são incentivados ao uso do Uniforme Escolar, como medida para diminuir diferenças, conforme
aprovação pelo Conselho de Escola. 

                                                                               

BOAS PRÁTICAS

 

Na Etec Gino Rezaghi são realizados anualmente alguns projetos que se consolidaram como atividades de sucesso e que fazem
parte do itinerário formativo dos educandos, tais como:

- “Simpósio Con-ciência” quando os alunos do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são incentivados
a desenvolverem e apresentarem temáticas lançadas pelo corpo docente, defendendo suas ideias através da elaboração de
argumentos para debates, atividades artísticas e produção de vídeos. O principal objetivo deste trabalho é o incentivo aos estudos,
elaboração de argumentos, espírito esportivo, trabalho em equipe.

- “Feira Técnico Científico Cultural”, quando todos os alunos da Etec são incentivados a desenvolver trabalhos com uma temática
específica lançada como desafio para os discentes desenvolverem de forma a praticarem seu espírito protagonista e
empreendedor. Os temas que já foram desenvolvidos em anos anteriores:

1- Evolução do Conhecimento através das décadas.

2- Meu Brasil Brasileiro.

3- África, Sim!

4- Dragões Long, Ryu e os Tigres Asiáticos.

5- Cajamar, terra de bravos, tenho orgulho deste chão!

6- Europa dos 12.

7- Set em Cena: Cinema

E para o ano de 2018 o tema a ser desenvolvido será:

8- A Etec Gino faz a América!

- “SIPAT” – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

- Semanas dos Cursos Técnicos, quando são realizadas palestras, apresentações de trabalhos, feiras de Marketing, de
Empreendedorismo, de Segurança do Trabalho, entre outros. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

 

Todos os projetos executados na Etec Gino Rezaghi são acompanhados através da observação direta pelo superior
imediato na verificação da execução dos mesmos, como também através de planilhas de controle das atividades
executadas, reuniões com os responsáveis e apresentação de relatórios. 

 

   

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Documentos Legais

Decreto de Criação: Nº 53.454 de 18 de Setembro de 2008, publicado no D.O.E de19/09/2008. Seção II – Pág. 06.

Designação da Diretora Mara Silvia Negrini Biasini: a partir do dia 01/10/2008 publicado no D.O.E de 30/09/2008. Seção II –
Pág. 53.
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Criação da Associação de Pais e Mestres: 02/03/2009

Programa Estadual de Qualificação: Início em 13/04/2009

Designação da Diretora Maria Cristina Lopes: a partir do dia 15/07/2012 publicado no D.O.E de 24/07/2012. Seção II - Pág. 55
(Portaria CEETEPS 410/2012)

Portaria de Admissão Diretora Maria Cristina Lopes: a partir de 15/07/2016  publicado no D.O.E. de 09/07/2016. Seção II - Pág 56 

 

 

 Autorização de Funcionamento de Cursos:

 

 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração  = 3º F (tarde) , 1º G (noturno) e 2º G (noturno)

 

PORTARIA CETEC – Nº 733, DE 10.9.2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 11.9.2015 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 52-53.

 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística  = 1º H , 2º H e 3º H.

PORTARIA CETEC Nº 733, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DE 11-9-2015 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 52-53.

 

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho = 1º J , 3º J e 2º médiotec

1º J e 2º médiotec = PORTARIA CETEC Nº 1027, DE 12.5.15 , PUBLICADO DOE DE 13.5.2017 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I , PÁGINA 53.

3º J = PORTARIA CETEC Nº 756, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DOE DE 11-9-2015 - PODER EXECUTIVO -
SEÇÃO I - PÁGINA 54.

Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos = 2º K

2ºK = PORTARIA CETEC Nº 733, DE 10.9.2015, PUBLICADA DOE DE 11.9.15 - PODER EXECUTIVO , SEÇÃO I
- PÁGINAS 52-53.

 

Ensino Médio com Qualificação Profissional Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças; Auxiliar de Marketing e
Comercial.(MTEC)

1º C = PORTARIA CETEC Nº 1341, DE 17.11.2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18.11.2017 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 42.

 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.

1º E e 2º E =  PORTARIA CETEC - Nº 735, DE 10.9.2015 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFÍCIAL DE 11.9.2015 -
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.

 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.

3º I = PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 739, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DE 11-9-2015-PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁG.53

 

Ensino Médio
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1º A, 2º A e 3º A =  ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO PARECER CEE Nº 105/98 - D.O.E. DE 02/04/1998 -
SEÇÃO I - PAG.13.

 

 

 

HISTÓRICO DA ESCOLA

ETEC GINO REZAGHI -
 HISTÓRICO 2017/2018

 
   

 Histórico

 

 

A Etec Gino Rezaghi, está situada no município de Cajamar, no Estado de São Paulo.

O Município de Cajamar, no Estado de São Paulo, está inserido na Região Metropolitana da Capital, microrregião de
Osasco. Sua população em 2011 era estimada em 65.503 habitantes 

O nascimento de Cajamar está ligado à implantação da fábrica de cimento da Companhia Brasileira de Cimento
Portland, de origem canadense, na década de 1920, em Perus. Esse material, conhecido das civilizações antigas, recebeu
o nome atual, “cimento Portland”, no século XIX, graças à semelhança com as rochas da ilha britânica de Portland. A
fábrica foi instalada em Perus, ao lado da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, porque a região era rica em matéria-prima, o
minério das pedreiras de Água Fria.

Na década de 1930, os trabalhadores da fábrica e das minas já estavam residindo no distrito da Água Fria, que ainda
pertencia a Santana de Parnaíba. Na década de 1940, uma lei federal exigiu a mudança do nome de Água Fria, porque já
existia um outro distrito com esse mesmo nome na cidade de São Paulo; foi, então, que o distrito passou a chamar-se
Cajamar. 

 
Deste modo, foi a exploração do minério em Cajamar que deu origem aos primeiros núcleos habitacionais.

  
Entrementes, o controle de preços do cimento por parte do governo federal, forçou a companhia, de capital estrangeiro, a
vender a empresa em 1951. A família J.J. Abdalla se tornou proprietária da fábrica.

  
É interessante destacar que os operários da Perus operavam a estrada de Ferro, numa extensão de 20 km, de Cajamar a
Perus. Além disso, essa estrada foi, durante muitos anos, o único meio de transporte utilizado pelos operários para se
comunicarem com São Paulo. 
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Em 1974, a companhia foi incorporada ao patrimônio nacional, e na década de 1980 foi adquirida por um consórcio de
empresas.

Após este período, Cajamar presenciou um grande crescimento, com a chegada de empresas como Paoletti, Rojek, entre
outras.

Hoje, os habitantes estão distribuídos entre os Distritos de Jordanésia e Polvilho, nos centros e zonas rurais. Localizada a
uma distância de 30 quilômetros da capital - marco 0, praça da Sé -, Cajamar possui inúmeras indústrias em seu
território. A população, em sua maior parte, dedica-se às atividades industriais, sua principal fonte de renda.

A cidade tem localização privilegiada.   Favorecida pelo fácil acesso às rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel,
a cidade transformou-se em um grande pólo logístico do Estado de São Paulo.

A Etec Gino Rezaghi inicia sua história em 29/07/2008 como Classe descentralizada da Etec Vasco Antonio Venchiarutti
com os cursos de Administração e Logística. No dia 19 de Setembro de 2008, a unidade torna-se a Escola Técnica
Estadual Gino Rezaghi. 

Após 9 anos de existência, a Etec Gino Rezaghi conta com os cursos de Administração, Logística, Segurança do
Trabalho, Recursos Humanos, Informática Integrado ao Ensino Médio, Administração Integrado ao Ensino Médio,
Ensino Médio Regular, Ensino Médio com Qualificação Profissional em Aux. de Administração, Finanças, Marketing e
Comercial. 

Sempre prezando por oferecer um ensino de qualidade, durante todos estes anos, várias atividades foram realizadas na
Etec com o objetivo de aplicar os princípios discutidos no Plano Plurianual de Gestão e pela procura ao atingimento das
metas estabelecidas no mesmo projeto.

Mais uma vez durante o ano de 2017 a Etec Gino Rezaghi foi reconhecida como escola de qualidade, através da primeira
colocação no Município no ENEM.

 A equipe da Etec Gino Rezaghi, no ano de 2018, se encontra formada como a seguir:   
   
 
 
 

Equipe Gino Rezaghi .
. Atualmente, a equipe gestora da Etec Gino Rezaghi está constituída da seguinte forma:

 

Maria Cristina Lopes - Diretora  da Unidade Escolar

     

  Talitha - Diretora S. Acadêmicos
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Andréa Lemi Souza - Dir. Serv. Administrativos 

 

 

 

Prof. Diego Silva Neves - ATA 

 

A partir de fevereiro de 2018  a equipe de coordenadores fica composta pelos seguintes docentes: 
 

Coordenadora Pedagógica : Jeice Galvani 
 

Orientador Educacional:  Alesson Nunes de Souza
 

Coordenadores de Curso:  
Ensino Médio - Prof. Márcio Roberto Sartori

M-Tec Qualificação Aux. Administ / Aux. Finanças / Aux. Marketing e Comercial - Prof. Márcio Roberto Sartori
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Prof. Adriana Moreto Sgob.

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio -  Prof. Adriana Moreto Sgob.
Técnico em Segurança do Trabalho - Prof.  Carlos Alexandre Fossa

 
Técnico em Logística -  Prof. Reinaldo Ap. Bertani

Técnico em Administração - Prof. Diego Silva Neves
 
 
 
 

Como Auxiliar Docente, a Etec Gino Rezaghi conta com o Sr. Eric Rodrigues Gomes que também é o responsável pela aplicação dos
vestibulinhos na unidade.

.
 

A Secretaria Acadêmica, sob responsabilidade da Srta. Talitha Aline Piccolo Gomes atende os alunos pelos funcionários abaixo:
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Da esquerda para a direita: Janaína e Edivá.

    A Diretoria de Serviços Administrativos,

                  

Fábio  (Agente Técnico Administrativo) 
 
 
 

Jéssica ( Agente Técnico Administrativo) 
 

Auxiliares de Serviços Gerais: Sra. Eunice - Strategic 

A empresa Dunbar  é a responsável pela Segurança Patrimonial (Serviço Terceirizado).

A merenda é preparada pelas funcionárias da Empresa Torres e Vianna, terceirizada pela Diretoria de Ensino de Caieiras.

 

 

                   

 

 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Médio

Descrição:

O Ensino Médio na Etec Gino Rezaghi é constituído por 3 turmas, sendo uma classe para cada série, com 120 alunos (no ano de 2018), no
período matutino.

O Curso tem duração de três anos sendo que, após a certificação, o aluno pode prosseguir seus estudos em nível superior ou ainda
frequentar cursos técnicos. 

 

Ensino Médio

Quantidade de turmas: 3 turmas, sendo 1 turma de 1º ano, 1 turma de 2º ano e 1 turma de 3º ano.

Período Manhã: (Das 7h30 às 11h55) Total de 120 alunos

O Ensino Médio segundo LDB:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino  fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico;

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

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda,
em caráter optativo, dentro das isponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº
11.684, de 2008)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Ministério da Educação / Conselho Nacional de
Educação / Câmara de Educação Básica / Resolução Nº 4, 13 de Julho de 2010 Seção III - Ensino Médio

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades que preveem:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;

II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a
ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores;

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

IV - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a
prática.

§ 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como preparação geral para
o trabalho ou, facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; na
cultura, como ampliação da formação cultural.

§ 2º A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades, que
se situam em um tempo determinado.

§ 3º Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade
de escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência dos
jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação Básica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habilitações associadas:



06/07/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 23/92

Ensino Médio

Modalidade: Técnico

Descrição:

No primeiro semestre de 2018 iniciamos o ano com as seguintes classes:

CURSO                                 CLASSE                                 PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO                     3ºF                                        TARDE

ADMINISTRAÇÃO                     1ºG                                        NOITE

ADMINISTRAÇÃO                     2ºG                                        NOITE

LOGÍSTICA                                1ºH                                        NOITE

LOGÍSTICA                                2ºH                                        NOITE

LOGÍSTICA                                3ºH                                        NOITE

SEGURANÇA DO TRABALHO    1ºJ                                         NOITE

SEGURANÇA DO TRABALHO    3ºJ                                         NOITE

SEGURANÇA DO TRABALHO (MEDIOTEC)    2ºD                  TARDE

RECURSOS HUMANOS             2ºK                                         NOITE

 

Os cursos oferecidos contemplam:

Ensino Técnico

Técnico em 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, 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.

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, desde que tenha concluído,
também, o Ensino Médio.

 

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.
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MERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

O curso de TÉCNICO EM LOGÍSTICA é composto por três módulos.

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXÍLIAR DE LOGÍSTICA.

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA.

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM LOGÍSTICA, desde que tenha concluído, também,
o Ensino Médio.

 

Técnico em Segurança do Trabalho:

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. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza 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

Empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas comerciais, mineradoras, de construção civil e área rural. O
curso de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO é composto por três módulos.

O MÓDULO I não oferece terminalidade e será destinado à construção de um conjunto de competências que subsidiarão o
desenvolvimento de competências mais complexas, previstas para os módulos subsequentes.

 

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO.

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, desde que tenha
concluído, também, o Ensino Médio.

Técnico em Recursos Humanos

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

MERCADO DE TRABALHO

Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e consultores.

 

O curso de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é composto por três módulos.

 

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS.

 

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE
DEPARTAMENTO PESSOAL.
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Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS, desde que tenha
concluído, também, o Ensino Médio.

  
 

Habilitações associadas:

Administração

Logística

Segurança do Trabalho

Recursos Humanos

Modalidade: Integrado

Descrição:

Além do Ensino Médio Regular, a Etec Gino Rezaghi possui o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, que
conta com uma 1 turma , Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio com  2 turmas  no Período
Matutino e Vespertino e Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças;
Auxiliar de Marketing e Comercial (1 turma ) no Período Vespertino.

 

Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

 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, 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, mistas, privadas e do terceiro setor. 

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem.

ü  Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da organização.

ü  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.

ü  Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva.

ü  Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes
modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.

ü  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. 

ü  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.

ü  Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas.

ü  Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação.

ü  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:

      o de pessoal;

      o de recursos materiais;

      o tributários;

      o financeiros;

      o da produção;

      o da higiene e segurança do trabalho;

      o da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;
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2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e
tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:

1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;

2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

 4. propor ações de intervenção solidária na realidade.  

 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio:

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas
da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem científica e matemática pertinentes a diferentes
contextos e situações e identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias,
procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador,
mantendo registros que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que
devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação
concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de
trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de
sociedades justas.

 

MERCADO DE TRABALHO

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo
programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da
informação; autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

 

O Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é composto de três séries anuais articuladas, com
terminalidade correspondente à ocupação identificada no mercado de trabalho.

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA.

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO
EM INFORMÁTICA que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos
(Ensino Médio) no nível da Educação Superior.

 

ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS;
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL 

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E
COMERCIAL está de acordo com o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente à qualificação profissional de
nível técnico identificada no mercado de trabalho. 

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS;
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por: • Componentes curriculares da Formação Geral
(Ensino Médio); • Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico). 

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum Curricular) são direcionadas para: • desenvolvimento do
aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral; • formação da sua identidade pessoal e social; • sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades em

que atuará; • incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal; • fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias; •
preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto à sociedade

O ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL é composto por
três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho. 

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
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O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de AUXILIAR DE FINANÇAS.   O aluno que cursar a 3ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional de
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL. 

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS, AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL que lhe dará direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação
Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

 

 
Habilitações associadas:

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo, de Auxiliar de Finanças e de Auxiliar de Marketing e
Comercial

Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 1º Módulo Noite 40 1

Administração 2º Módulo Noite 39 1

Administração 3º Módulo Tarde 35 1

Administração (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Administração (Etim) 2ª Série Manhã 38 1

Ensino Médio 1ª Série Manhã 40 1

Ensino Médio 2ª Série Manhã 40 1

Ensino Médio 3ª Série Manhã 40 1
Ensino Médio com Qualificação Profissional
de Auxiliar Administrativo, de Auxiliar de
Finanças e de Auxiliar de Marketing e
Comercial

1ª Série Tarde 40 1

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 37 1

Logística 1º Módulo Noite 39 1

Logística 2º Módulo Noite 35 1

Logística 3º Módulo Noite 34 1

Recursos Humanos 2º Módulo Noite 36 1

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 37 1

Segurança do Trabalho 2º Módulo Tarde 24 1

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 26 1

Soma total 17 620

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2018

Partindo do princípio de que o quadro de pessoal é um componente fundamental para que a organização atinja seus objetivos de
maneira eficiente e integrada, o quadro de pessoal deve estar cada vez mais atrelado aos valores da Etec, ocupando posição
estratégica no Plano Plurianual de Gestão.

Temos como objetivo a melhoria organizacional do sistema de Recursos Humanos, considerando fundamental a educação continuada
nos programas de capacitação e qualificação dos funcionários administrativos, bem como do corpo docente, almejando a qualidade
em um clima organizacional agradável de trabalho.

A equipe da Etec Gino Rezaghi atualmente é composta por um quadro de 11 funcionários administrativos do Centro de Educação
Tecnológica Paula Souza, 03 estagiários, 08 funcionários terceirizados pelo Centro Paula Souza, 06 Coordenadores de Área, 01
Orientador Educacional 01 Coordenadora Pedagógica e 42 docentes. 

Nome: Adriana Moreto Sgob
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Matemática; Física.

 Titulação: Matemática.
 É coordenadora dos cursos: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Administração

Integrado ao Ensino Médio.

Nome: Alecir Pereira da Cruz

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Logística Empresarial e Negociação Internacional.

 Titulação: Tecnologia em Logística.

Nome: Alejandra Paola Zanartu Allendes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Espanhol.

 Titulação: Letras (Português/Espanhol).

Nome: Alessandra Cayres Silva Gonçalves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Administração em Marketing; Gestão Empresarial; Marketing; Marketing Institucional;

Procedimentos e Rotinas Administrativas.
 Titulação: Administração - Habilitação em Comércio Exterior.

Nome: Alessandro Francisco da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Cálculos Financeiros; Gestão de Transportes; Movimentação, Expedição e Distribuição.

 Titulação: Administração.

Nome: Alesson Nunes de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: História.

 Titulação: História.
 O professor também exerce o cargo de Orientador Educacional na Unidade.

Nome: Anderson Cristiano dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Cálculos Financeiros e Estatísticos.

 Titulação: Administração.

Nome: Andrea Lemi Souza

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviços Administrativos.

Nome: André Luiz Alves da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento de Software; Planejamento e Desenvolvimento do TCC em Informática;

Redes de Comunicação de Dados.
 Titulação: Tecnologia em Redes de Computadores; Tecnologia em Gestão Pública.

Nome: Carlos Alexandre Fossa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Análise de Riscos; Ética e Cidadania Organizacional; Fundamentos da Saúde e Segurança

do Trabalho; Higiene e Segurança do Trabalho; Legislação e Normas Regulamentadoras; Prevenção e Combate a
Sinistros; Relações Humanas no Trabalho; Segurança nos Processos Industriais; Técnicas de Estruturação de
Campanhas.
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Titulação: Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho.
 É também coordenador do curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Nome: Carlos Eduardo Ienne

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Análise Ergonômica do Trabalho; Gestão em Saúde; Planejamento de TCC em Segurança

do Trabalho; Saúde e Segurança no Trabalho; Suporte Emergencial à Vida. 
 Titulação: Fisioterapia.

Nome: Cilmara de Cássia Pavin Capello

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Língua Portuguesa e Literatura.

 Titulação: Letras (Português/Inglês).

Nome: Cristiano Sanches Garcia

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Biologia.

 Titulação: Biologia.

Nome: Diego Negrão de Moura

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Aplicativos Informatizados.

 Titulação: Tecnologia em Processamento de Dados.
 É também o professor responsável pelos laboratórios da Unidade,

Nome: Diego Silva Neves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento de TCC em Administração; Planejamento de TCC em Administração.

 Titulação: Tecnologia em Logística.
 Coordenador do curso Técnico em Administração.

 Exerce a função de responsável pelas Parcerias Empresa-Escola.

Nome: Diogenes Levy Colcerniani Braga

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Prevenção às Doenças Profissionais do Trabalho.

 Titulação: Fisioterapia.

Nome: Edivá Gomes de Souza

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo.
 Trabalha na Diretoria Acadêmica.

Nome: Elza Cedro de Andrade

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Inglês.

 Titulação: Letras (Português / Inglês).

Nome: ERIC RODRIGUES GOMES

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxiliar Docente I, é responsável pela manutenção dos materiais de informática e auxilia os docentes durante as
aulas.coordena o processo seletivo (Vestibulinho),controla as faltas dos docentes,aplica atividades nas salas de
aula em caso de falta de professores,quando necessários,auxilia na montagem de equipamentos multimídia para
uso em aula.

Nome: Eric Rodrigues Gomes

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Aplicativos Informatizados.

 Titulação: Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação.

Nome: Erik Alonso Araya de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Programação de Computadores; Tecnologias para Mobilidade.

 Titulação: Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios.

Nome: Eunice Souza de Oliveira

Cargo/Função: Outros

Atividades: Funcionária da limpeza.

Nome: Écio Aparecido Ricci

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Geografia.

 Titulação: Geografia.

Nome: Fabio Pereira Gonçalves

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo.
 Trabalha na Diretoria de Serviços.

Nome: Fabricío Luiz de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Legislação Previdenciária e Tributária.

 Titulação: Direito.

Nome: Geovanna da Silva Moreira

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia na Secretaria Acadêmica.

Nome: Gilsoney Miranda

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Física; Matemática.

 Titulação: Física.

Nome: Janaina Mendes Souza Lima

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo.
 Trabalha na Diretoria Acadêmica.

Nome: Jeice Galvani de Souza Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Exerce o cargo de Coordenadora Pedagógica nesta Unidade de Ensino.

Nome: Jéssica Cristina de Souza Teixeira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Língua Portuguesa e Literatura; Inglês Instrumental.

 Titulação:Letras (Português/Inglês).
 É uma das professoras responsáveis pela Biblioteca Ativa, nesta Unidade de Ensino.

Nome: Jéssica da Silva Santos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo.
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Trabalha na Diretoria de Serviços.

Nome: Joelma da Silva Gonçalves

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo.

Nome: Katia Silvana Pereira de Vasconcelos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Gestão de Pessoas.

 Titulação: Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos.

Nome: Leandro Roberto de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento do TCC em Logística; Gestão da Cadeia de Abastecimento; Logística

Internacional e Economia, Logística Reversa; Planejamento do TCC em Logística. 
 Titulação: Tecnologia em Logística.

Nome: Letícia Maris de Oliveira Leme

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagia junto a Diretoria de Serviços.

Nome: Luiz Fernando Tavares

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento Humano e Organizacional; Gestão Empreendedora e Inovação;

Legislação Empresarial; Legislação Tributária.
 Titulação: Administração.

Nome: Maitê Almeida Bemerguy

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas:Representação Digital em Segurança do Trabalho.

 Titulação: Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho.

Nome: Marcelo Pereira

Cargo/Função: Outros

Atividades: Vigilante nesta unidade, pela Empresa Alphagama.

Nome: Marcio Roberto Sartori

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Língua Portuguesa e Literatura; Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

 Titulação: Letras (Português/Inglês).
 É coordenador do Ensino Médio e do Curso de Qualificação Profissional em AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

AUXILIAR DE FINANÇAS E DE AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL.

Nome: Maria Cristina Lopes

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora da unidade escolar, responde por toda administração junto ao Centro Paula Souza e comunidade escolar.

Nome: Mariana Afarelli do Prado

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento de TCC em Segurança do Trabalho; Gestão Empresarial; Meio Ambiente

e Segurança do Trabalho; Planejamento do TCC em Recursos Humanos.
 Titulação: Administração.

Nome: Marilu Aparecida Galli

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Docente afastada através de Licença para Tratar de Assuntos Particulares.

Nome: Maurício Rodrigues de Melo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Aplicativos Informatizados; Desenvolvimento de Software; Planejamento e

Desenvolvimento do TCC em Informática; Programação de Computadores; Redes de Comunicação de Dados;
Tecnologias para Mobilidade.

 Titulação: Ciência da Computação.

Nome: Maximiliano Prado Leme

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Inglês Instrumental.

 Titulação: Letras (Português/Inglês).
 É um dos professores responsáveis pelo projeto Biblioteca Ativa, nesta Unidade de Ensino.

Nome: Miguel de Brito

Cargo/Função: Outros

Atividades: Vigilante nesta unidade, pela Empresa Alphagama.

Nome: Reinaldo Aparecido Bertani

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Desenvolvimento do TCC em Logística; Gestão de Recursos e Materiais; Introdução a

Logística; Tecnologia da Informação Aplicada à Logística.
 Titulação: Tecnologia em Logística.

 É coordenador do curso técnico em Logística.

Nome: Renato Aristondo de Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Legislação e Normas Regulamentadoras; Normalização em Segurança do Trabalho;

Programas Aplicados em Saúde e Segurança do Trabalho.
 Titulação: Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho.

Nome: Ricardo Elpidio Antunes Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Gestão da Produção e Materiais; Gestão de Pessoas I; Gestão Empresarial; Técnicas de

Atendimento ao Público; Técnicas Organizacionais. 
 Titulação: Administração.

Nome: Ricardo Penteado Ferreira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Higiene e Segurança do Trabalho.

 Titulação: Engenharia Sanitária.

Nome: Rozivaldo Santos Rocha

Cargo/Função: Outros

Atividades: Funcionário da empresa Alphagama, contratada pelo CEETEPS, desempenha suas atividades como vigilante nesta
Unidade de Ensino

Nome: Rubens de Moura Leite

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Física; Projeto.

 Titulação: Física.

Nome: Sandro Augusto de Camargo

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Educação Física.

 Titulação: Educação Física.

Nome: Sandro de Lima Silva

Cargo/Função: Outros

Atividades: Funcionário da empresa Alphagama, contratada pelo CEETEPS, desempenha suas atividades como vigilante nesta
Unidade de Ensino

Nome: Silvano Silva Costa

Cargo/Função: Outros

Atividades: Funcionário da empresa Alphagamal, contratada pelo CEETEPS, desempenha suas atividades como vigilante nesta
Unidade de Ensino

Nome: Talitha Aline Piccolo

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretora de Serviços Acadêmicos.

Nome: Thelma S. Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Química.

 Titulação: Química.

Nome: Valdir Alves de Medeiros Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Artes.

 Titulação: Arte.

Nome: Wagner Alves de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Cálculos Financeiros e Estatísticos; Ética e Cidadania Organizacional; Filosofia; Sociologia;

Gestão Empresarial; Planejamento Empresarial e Empreendedorismo. 
 Titulação: Pedagogia; Ciências Contábeis; Matemática.

Nome: Wagner Moreira da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Gestão da Qualidade Total; Gestão de Pessoas I; Gestão de Pessoas II; Gestão de

Pessoas III; Gestão Empreendedora e Inovação; Legislação Empresarial; Psicologia e Processo de Motivação e
Liderança; Relações Humanas no Trabalho; Técnicas Organizacionais.

 Titulação: Administração.
 É coordenador do curso técnico em Recursos Humanos.

Nome: Wilson Roberto Lacerda de Santana

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Ensino Médio e Técnico.
 Disciplinas ministradas: Cálculos Estatísticos; Custos e Operações Contábeis; Custos Logísticos; Custos, Processos

e Operações Contábeis; Ética e Cidadania Organizacional; Gestão Financeira e Econômica; Planejamento,
Programação e Controle da Produção; Práticas de Departamento Pessoal; Processos Operacionais Contábeis.

 Titulação: Administração.

RECURSOS FÍSICOS

A Etec Gino Rezaghi encontra-se em um prédio cedido pelo CDHU por prazo indeterminado. 

Este edifício, apesar de ter uma estrutura em boas condições, apresenta algumas dificuldades quanto ao espaço físico para distribuição
de todos os cursos que estão sendo implantados na escola, como também nos faltam espaços para criação de laboratórios diversos,
tais como: química, segurança do trabalho, informática.  Estas deficiências deveriam ter sido sanadas através do convênio prefeitura-
estado. Com  o término do convênio, estas soluções provavelmente deverão partir do Centro Paula Souza.  
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O prédio ainda apresenta problemas na caixa d´água, além da rede elétrica que necessita ser revista, pois impede a instalação de
novos equipamentos, apesar da adequaçao da rede elétrica na parte exterior da escola por parte da Cia de Energia e pequenos reparos
emergenciais. A unidade precisa urgente de reformas da parte elétrica que ainda não foram realizadas em todo o prédio, para garantir
a segurança e evitar acidentes com pessoas e equipamentos. 

Em 2018, com o intuito de melhorar o atendimento e proporcionar ambientes mais produtivos, todo o setor administrativo sofreu
reformulação, fazendo com que o setor administrativo e acadêmico  permanecessem mais próximos,  assim como professores e
coordenação pedagógica estão localizados no mesmo setor, diminuindo assim problemas de comunicação. 

O local onde antes funcionava o Laboratório de Segurança do Trabalho passou a ser utilizado como Sala Multi-Uso, na qual são
ministradas aulas, além de permitir a realização de reuniões e a utilização de aulas com recursos multimídia. 

A escola conta com:

6 Salas de aula;

2 Laboratórios de informática;

1 Sala Multi-Uso;

1 Quadra descoberta;

1 Secretaria Acadêmica / Diretoria de Serviços Administrativos;

1 Sala para Diretoria,

1 Sala para Coordenação de Curso, 

1 Sala de professores; 

1 Sala de Coordenação Pedagógica

1 Sala para Orientação Educacional;

2 Banheiros administrativos;

1 Banheiro para funcionários;

2 Banheiros para alunos;

1 Banheiro para deficiente que necessita adequação; 

1 Biblioteca;

1 Depósito para materiais de limpeza;

1 Cozinha dos funcionários;

1 Cozinha para merenda com despensa;

1 refeitório coberto;

1 Pátio Coberto;

1 Pátio descoberto;

1 Estacionamento pequeno;

1 Elevador para deficientes; 

1 almoxarifado.
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Quadra Poliesportiva

 

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Apoio Almoxarifado

Área: 7,6 m2

Descrição:

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala de Apoio e Materiais Didáticos

Área: 5,73 m2

Descrição:

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 5

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de Aula com 40 cadeiras e carteiras. 
 1 Microcomputador

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 1

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de aula com 40 carteiras e 40 cadeiras

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 3

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de aula com 40 carteiras e 40 cadeiras

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 4

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de aula com 40 carteiras e 40 cadeiras

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 2

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de aula com 40 carteiras e 40 cadeiras

Localização: Piso Superior

Identificação do Ambiente: Sala 6

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala de Aula
 1 microcomputador

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Laboratório 1

Área: 49,00 m2

Descrição: Laboratório de Informática com 21 microcomputadores, e 40 cadeiras, equipado com ar-
condicionado.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Laboratório 2

Área: 49,00 m2

Descrição: Laboratório de Informática com 21 microcomputadores, 40 cadeiras e equipado com ar-
condicionado.
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Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala Multi USo

Área: 32,94 m2

Descrição: Espaço físico com 38 m2, destinados a sala Multi Uso e aos alunos do curso técnico em Segurança
do Trabalho, para aulas específicas, possui uma televisão de 55 polegadas,

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Quadra

Área: 600,00 m2

Descrição: Área destinada as aulas de educação física.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala dos professores

Área: 13,30 m2

Descrição: Área conta com 02 computadores, 02 mesas, 01 armarios de aço vertical, 1 mesa de reuniões, 01
impressora/xerox, 01 mesa auxiliare, Central telefônica, 3 armários para professores.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala de Direção

Área: 18,11 m2

Descrição: Sala conta com 01 computador, 01 impressora, 01 estação de trabalho, 1 mesa de reuniões, 01
cadeiras giratórias, 6 cadeiras fixas, 1 mesa de apoio, 1 gaveteiro.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Arquivo da Diretoria de Serviços Administrativos / Secretaria

Área: 17,52 m2

Descrição: 6 armários de pasta suspensa, 4 armários de aço vertical, 1 máquina perfuradora, prateleiras
suspensas. 

 

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Coordenação de Curso

Área: 12,94 m2

Descrição: Sala conta com 02 armarios de aço, 04 mesas com cadeiras,01 computadores, 01
impressora/xerox.

 1 gaveteiro de aço

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Biblioteca.

Área: 49,70 m2

Descrição: Sala destinada ao acervo de livros e para uso dos alunos e docentes como sala de leitura.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro Masculino Adminsitrativo

Área: 5,63 m2

Descrição: Espaço dividido com 02 assentos, 02 pias, 01 chuveiro e 01 espelho.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro Feminino Administrativo

Área: 5,63 m2

Descrição: Espaço dividido com 02 assentos, 02 pias, 01 espelho e 01 chuveiro.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro da Diretoria

Área: 2,63 m2

Descrição: 01 assento, 01 espelho, 01 pia e 01 chuveiro.



06/07/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 37/92

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Cozinha Administrativa

Área: 9,14 m2

Descrição: Espaço destinado ao uso dos servidores administrativos com 01 geladeira, 01 microondas, 01 pia.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro Feminino dos alunos

Área: 17,71 m2

Descrição: 03 assentos, 01 pia grande , 01 espelho grande.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro Masculino dos Alunos

Área: 18,06 m2

Descrição: 03 assentos, 01 pia grande.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro de Deficientes

Área: 3,82 m2

Descrição: 01 assento.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Banheiro dos Vigilantes

Área: 3,74 m2

Descrição: 01 assento, 01 chuveiro.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Cozinha Escolar

Área: 29,29 m2

Descrição: Espaço destinado ao preparo da merenda escolar, com 02 pias, 01 fogão industrial, 01 frezzer e
01 dispensa.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Refeitório

Área: 45,94 m2

Descrição: Espaço destinado as refeições dos alunos.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Patio Coberto

Área: 329,48 m2

Descrição: Espaço destinado ao alunos durante os intervalos de aulas.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Patio Descoberto

Área: 1000,00 m2

Descrição: Espaço destinado ao transito dos alunos durante os intervalos de aulas.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Elevador

Área: 4,54 m2

Descrição: Elevador de acesso a portadores de deficiencia de um pavimento a outro.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Almoxarifado

Área: 25,00 m2

Descrição: Sala destinado a guarda de materiais permanentes.
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Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Depósito Material de Limpeza

Área: 6,04 m2

Descrição: Sala destinada a guarda de materiais de Limpeza.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Cantina Escolar

Área: 11,90 m2

Descrição: Espaço destinado a venda de salgados e refrigerantes aos alunos.Neste espaço contém 1
freezer,prateleiras,1 pia,1 microondas.

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria / Diretoria de Serviços Administrativos

Área: 34,69 m2

Descrição: Sala do setor administrativo, inclui a Secretaria Acadêmica e a Diretoria de Serviços
Administrativos. 

 8 mesas, com cadeiras e 6 microcomputadores. 01 Armário vertical. 3 Impressoras.

Localização: Piso térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Orientação Educacional

Área: 9,99 m2

Descrição: 1 mesa, 1 computador, 1 gaveteiro de pastas suspensas de aço, 2 cadeiras, 1 mural

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala dos Vigilantes

Área: 5,69 m2

Descrição:

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala do Auxiliar de Docente

Área: 12,07 m2

Descrição:

Localização: Piso Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Coordenação Pedagógica

Área: 5,91 m2

Descrição:

RECURSOS MATERIAIS

 

A Etec Gino Rezaghi conta com equipamentos em boas condições de uso, próprias para desenvolver boas aulas e incentivar o uso de
novas tecnologias.
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Sala de Aula

Laboratório de Informática

 

Refeitório
 

 

Temos ainda a necessidade de implantar novos laboratórios e equipá-los futuramente para adequação de nossas instalações para o
pleno atendimento aos alunos.

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

3 APARELHO DE SOM PHILCO Almoxarifado

4 APARELHO DE SOM PHILIPS (MINI SYSTEM) Almoxarifado

9 APARELHOS TELEFONICOS Diretoria de Serviço

4 AR CONDICIONADO Almoxarifado / Laboratórios de
Informática

2 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Direção

1 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Secretaria

2 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Diretoria de Serviço

1 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Sala dos Professores

2 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Biblioteca

6 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Almoxarifado
3 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS Coordenadores de Área
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2 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS DIREÇÃO

1 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS COORDENAÇÃO

1 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS ALMOXARIFADO

6 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS Diretoria de Serviços

3 ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS Corredor/ Arquivo Secretaria

15 ARMARIO VESTIARIO Pátio/ Cozinha do Funcionários / Sala dos
professores

1 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS Coordenação Pedagógica

1 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS Coordenadores de Área

1 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS Sala de Apoio e Materiais Didáticos

1 ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS Orientação Educacional

7 ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS Secretaria

1 ATLAS DO CORPO HUMANOS Biblioteca

8 BEBEDOURO ELETRICO Almoxarifado - Aguardando
Disponibilização e Baixa

5 BEBEDOURO GARRAFÃO Administrativo / Pátio

3 BOLA DE BASQUETE Educação Fisíca

2 BOLA DE VOLEIBOL Educação Fisíca

5 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALÃO Educação Fisíca

8 CADEIRA AZUL EM PLÁSTICO E EST. ,METALICA Sala de Aula/ Laboratório de Informática

440 CADEIRA ESCOLAR Laboratorios de Informatica/ Salas de
aula/ Almoxarifado

80 CADEIRAS FIXA CONCHA DUPLA Administrativo/ Sala de aula/
Almoxarifado

180 CADEIRAS GIRATÓRIAS Administrativo / Laboratório de
Informática / Almoxarifado p/ baixa

3 CAIXA DE SOM Almoxarifado / Sala dos Professores

2 CALIBRADOR Laboratório de Segurança do Trabalho

2 CAMERA DIGITAL Secretaria

440 CARTEIRA ESCOLAR Sala de Aula/ Laboratórios/ Almoxarifado

16 COLCHONETE Educação Fisica

163 COMPUTADORES Salas de Aula/ Laboratórios/
Administrativo/ Almoxarifado

15 CORDA PARA USO ESPORTIVO Educação Fisíca

4 DECIBELÍMETRO Almoxarifado - Armário de Segurança do
Trabalho

2 DOSÍMETRO Almoxarifado - Armário de Segurança do
Trabalho

5 DVD Almoxarifado

100 ESTABILIZADOR DE TENSÃO
Laboratórios/ Salas de aula/
Administrativo/ Almoxarifado
(aguardando baixa e transferência)

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO Secretária

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO BIBLIOTECA

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO Diretoria

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO Diretoria de Serviço

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO Coordenação Pedagógica

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO Orientação Educacional

27 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 5 PRATELEIRAS Administrativo / Corredor/ Biblioteca/
Almoxarifado

2 FOGÃO Copa

1 FREEZER Cozinha

1 FURADOR ESPIROMATIC MANUAL OFICIO Diretoria

1 GELADEIRA Copa

1 IMPRESSORA HP 7610 Almoxarifado

5 IMPRESSORA HP K5400 Almoxarifado - Aguardando baixa

3 IMPRESSORA HP LASERJET P2015DN Almoxarifado/ Biblioteca - aguardando
baixa

4 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 ADMINISTRATIVO/ ALMOXARIFADO

1 IMPRESSORA HP P3015 Almoxarifado - aguardando baixa

1 IMPRESSORA LASER JET M2727 Almoxarifado - aguardando baixa

1 IMPRESSORA LEXMARK MS415DN Sala de Apoio e Materiais Didáticos

1 IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4833FD Administrativo

3 IMPRESSORA SANSUMG ML4510 ND Almoxarifado

6 LONGARINA COM 4 CADEIRAS AZUL Administrativo / Corredor
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10 LONGARINA COM 4 CADEIRAS PRETAS Almoxarifado - aguardando baixa

14 LOUSA BRANCA 2.0X1,20 Administrativo/ Almoxarifado/ Sala de
aula/ Laboratórios

11 LOUSA VERDE 4M X1.20 Salas de Aula/ Almoxarifado

12 LOUSA VERDE 5M X1.32 Salas de Aula / Almoxarifado

2 MANEQUIM ADULTO DE RCP COM DISP ELETRONICO Laboratório de Segurança do Trabalho

8 MESA P/ PROFESSOR RETANGULAR COM EST.METALICA Salas de Aula/ Laboratórios/
Almoxarifado

2 MESA ADAPTADA PARA DEFICIENTE Laboratorios de Informatica

19 MESA DE IMPRESSORA Administrativo/ Almoxarifado

30 MESA ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS Administrativo/ Almoxarifado

73 MESA PARA COMPUTADOR Laboratório/ Administrativo/ Amoxarifado

22 MESA PARA REFEITÓRIO Refeitório

3 MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR Sala dos Professores/ Almoxarifado

12 MESA REDONDA COM EST.METALICA Diretoria/ Biblioteca/ Almoxarifado

2 MICROONDAS Almoxarifado - aguardando baixa

47 NO BREAK APC 700 VA Administrativo/ Servidor/ Laboratórios/
Sala de aula/ Almoxarifado

1 NO BREAK IMPACTA CENTRAL TELEFÔNICA Aloxarifado

2 NO BREAK MICROPROCESSADO 3.000 VA Almoxarifado

3 NOTEBOOK (2 comuns / 1 acessibilidade) Administrativo/ Sala dos professores

17 PESO DE FERRO ESMALTADO 1KG Educação Fisíca

14 PESO DE FERRO FUNDIDO 2KG Educação Fisíca

14 PESO DE FERRO FUNDIDO 3KG Educação Física

18 PESO DE FERRO FUNDIDO 4 KG Educação Fisíca

4 PESO DE FERRO FUNDIDO 5KG Educação Física

1 PRANCHA LONGA COM CAPA Laboratório de Segurança do Trabalho

1 PRANCHA LONGA COMPENSADA 3 CINTOS Laboratório de Segurança do Trabalho

10 PROJETOR MULTIMÍDIA - DATASHOW Sala de aula/ Sala dos professores(para
uso)/ Almoxarifado

16 QUADRO VERDE DE AVISO Salas de Aula/ Corredor/ Almoxarifado

1 REDE DE VOLEIBOL CBV Educação Fisíca

2 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA Almoxarifado

1 REFRIGERADOR DUPLEX Cozinha dos Funcionários

1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL Cozinha - Merenda

2 SERVIDOR Sala Servidor

1 TABELA DE BASQUETEBOL Educação Fisíca

13 TELA DE PROJEÇÃO RETRATÍL TES Salas de Aula/ Almoxarifado/
Laboratórios

3 TELEVISOR TELA PLANA SEMP TOSHIBA 29 Salas de Aula

2 TV LCD LG Almoxarifado/Laboratório

1 TV LED 55" Sala Multiuso

3 VENTILADOR DE COLUNA Biblioteca / Sala dos professores /
Laboratório

23 VENTILADOR DE PAREDE Administrativo/ Salas de aula/
Almoxarifado/ Laboratórios

RECURSOS FINANCEIROS

A Etec Gino Rezaghi conta com verbas fornecidas pelo Centro Paula Souza para compras de materiais de consumo através da verba
DMPP (Despesas Miúdas de Pronto Pagamento), perfazendo um total de até R$ 44.275,00 anuais, utilizados para manutenções
diversas e  compras de materiais administrativos.

A segunda fonte de recursos vem através da APM (Associação de Pais e Mestres), proveniente de doações de: pais de alunos,
alunos, vestibulinho, festas realizadas na escola, entre outros.

Os valores recebidos pelo Centro Paula Souza, representam  80% das verbas obtidas pela Unidade de Ensino.

Os outros 20% são obtidos através da APM, proveniente de doações de pais de alunos, vestibulinho, e eventos realizados.

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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A Etec Gino Rezaghi conta com serviços prestados por empresas terceirizadas, nas áreas de vigilância, e limpeza.

O Gestor responsável pelas empresas terceirizadas é a Diretora de Serviços Administrativos, Andréa Lemi Souza.

 

Empresa Vigilância:

Dunbar Serviços de Segurança – EIRELI

CNPJ: 13.649.411/0001-54
Contrato Número: 135/14

Início: 30/06/2014 a 30/03/218

Número de Funcionários: 06

 

Empresa Limpeza: Strategic Segurity Consult. E Serv. Ltda.

CNPJ: 04.335.887/0001-20

Contrato Número:  049/2017        Processo 6662/2016

Vigência: 12/06/2017 a 12/09/2018

Número de Funcionários: 01

 

Empresa Manutenção Elevadores: Flex Elevadores Com. de Peças e Manutenção Ltda

CNPJ: 11.472.645/0001-43

Contrato Número: 102/14

 

Empresa Terceirizada pela Diretoria de Ensino de Caieiras para o preparo da Merenda Escolar :

Torres e Viana

Contratos e dados em posse da D.E. 

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: APM

Descrição: A APM (Associação de Pais e Mestres) da Etec Gino Rezaghi é uma entidade com objetivos sociais e educativos, não
tendo caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. Tem como finalidades:

 • Colaborar para atingir objetivos educacionais;
 • Representar a comunidade e pais junto escola;
 • Auxiliar na obtenção de recursos para apoiar a escola;

 • Favorecer o entrosamento entre pais e professores;
 • Prestar serviços a comunidade.

 Seus membros são formados por professores, funcionários, alunos maiores de 18 anos, pais de alunos e demais
membros da comunidade escolar, eleitos pelos seus pares.

 As arrecadações são feitas a partir das contribuições dos alunos, e/ou ações desenvolvidas na entidade. 
  

A formação da APM encontra-se da seguinte forma: 
 MEMBROS DA APM 2017-2018

 Conselho Deliberativo: 
 Presidente: Maria Cristina Lopes 

  
Membros: 

 Professores: 
 Wagner Alves de Souza

 Wagner Moreira da Silva
 Diego Silva Neves

 Elza Cedro de Andrade
 Alesson Nunes de Souza

  
Pais de alunos: 

 Gabriela Póvoa dos Santos
 Débora Cristina Missau Almeida

 Iwair Souza
 Maria Inês Nogueira Ribeiro
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Alunos: 

 Eduardo José da Silva
 Gabriel da Silva Almeida

  
Funcionário: Edivá Gomes de Souza

  
Diretoria Executiva: Gabriela Cristina Póvoa dos Santos

 Vice-Diretor Executivo: Adriana Moreto Sgob
 Diretor Financeiro: Débora Cristina Missau Almeida

 Vide Diretor Financeiro: Wagner Alves de Souza
 Secrertário: Diego Silva Neves

 Diretor de Patrimônio: Wagner Moreira da Silva
 Dietor Cultural e Social: Jeice Galvani de Souza Oliveira

 Diretor Esportivo: Carlos Alexandre Fossa
 Conselho Fiscal: 

 Gabriel da Silva Almeida
 Elza Cedro de Andrade

 Alesson Nunes de Souza
  

Denominação: CIPA

Descrição: CIPA
  

A comissão responsável por zelar pela segurança na unidade e pela prevenção de acidentes dentro desta. 
 A mesma busca a melhoria da qualidade de vida nas atividades desenvolvidas. Responsável pelo desenvolvimento

de campanhas de conscientização para funcionários, alunos e docentes quanto a prevenção de acidentes. Esta
comissão desenvolve juntamente com alunos a SIPAT na escola.

  
A CIPA atual tem apenas um membro designado, pois este responde diretamente ao departamento responsável do
Centro Paula Souza - administração central. 

  
Este membro é o sr. Carlos Alexandre Fossa. 

  
 

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: Conselho de Escola
  

Conforme Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, em seu Artigo 10 - A UE tem como órgão
deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extra-
escolar, cuja composição será: 

  
I - pela comunidade escolar:

 a) Diretor, presidente nato;
 b) Um representante das diretorias de serviços e relações institucionais

 c) Um representante dos professores
 d) Um representante dos servidores técnicos e administrativos

 e) Um representante dos pais de alunos
 f) Um representante dos alunos

 g) Um representante das instituições auxiliares
  

II - pela comunidade extra-escolar:
 a) representante de órgão de classe;
 b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos;

 c) aluno egresso atuante em sua área de formação;
 d) representante do poder público municipal;

 e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos
 f) representante de demais segmentos de interesse da escola.

  
§ 1º- A composição da comunidade extraescolar será de, no mínimo, quatro membros e, no máximo, sete membros.

 § 2º - Os representantes mencionados no inciso I, alíneas de “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares e, os
mencionados no inciso II, pela Direção da Escola.

 § 3º - Os representantes cumprirão mandato de um ano, permitidas reconduções.
  

Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: 
 I - deliberar sobre:

 a) o projeto político-pedagógico da escola;
 b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos;

 c) as prioridades para aplicação 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;

  
V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas.
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§ 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-á, 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. 

  
O Conselho de Escola da Etec Gino Rezaghi exercício 2018 está constituído da seguinte forma:

  
Pela comunidade escolar: 

 Presidente nato: Diretor: Maria Cristina Lopes;
 Representante das diretorias de serviços e relações institucionais: Andréa Lemi Souza

 Representante dos professores: Adriana Moreto Sgob
 Representante dos servidores técnicos e administrativos: Janaína Mendes Souza Lima

 Representante dos pais de alunos: Iwair Souza
 Representante dos alunos: Angélica Martins Gonçalves

 Representante das instituições auxiliares: Gabriela Cristina Povoa dos Santos (APM)
  

Pela comunidade extra-escolar:
 Representante de órgão de classe: vago

 Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Mateus Cirilo Júnior (Associação Comercial e
Empresarial de Cajamar)

 Aluno egresso atuante em sua área de formação: Maria Jordélia Alves
 Representante do poder público municipal: Aline Maia Roncaglio

 Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos: vago
 Representante de demais segmentos de interesse da escola: Virgílio Gonçalves Neto (Conselheiro Tutelar)

 

Denominação: Grêmio Estudantil da Etec Gino Rezaghi

Descrição: O Grêmio é uma organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos
discutam, criem e fortaleçam ideias e possibilidades de ação tanto no ambiente escolar como na comunidade.

  
O Grêmio é um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convívio, responsabilidade e de luta por direitos. 

 No momento a Etec Gino Rezaghi não conta com Grêmio Estudantil. Para o ano de 2018 a formação do mesmo se
encontra em andamento. 

  
 

MISSÃO

Formar cidadãos éticos, críticos, e criativos, inserindo na sociedade profissionais baseados na excelência e qualidade do
ensino técnico e científico, proporcionando competitividade no mercado de trabalho e melhoria na qualidade de vida

VISÃO

Romper com paradigmas, criando alunos protagonistas e agentes transformadores locais, fazendo da Etec Gino Rezaghi
uma referência em Ensino Público de qualidade na região de Cajamar

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

 

 CARACTERÍSTICAS REGIONAIS - CAJAMAR
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O Município de Cajamar, no Estado de São Paulo, está inserido na Região Metropolitana da Capital, microrregião de
Osasco.
Sua população em 2011 era es�mada em 65.503 habitantes (Fonte:http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?
exibe=planejamento&canal=seade pesquisado em 09/01/2017. 
 

 
 

O nascimento de Cajamar está ligado à implantação da fábrica de cimento da Companhia Brasileira de Cimento
Portland, de origem canadense, na década de 1920, em Perus. Esse material, conhecido das civilizações an�gas,
recebeu o nome atual, “cimento Portland”, no século XIX, graças à semelhança com as rochas da ilha britânica de
Portland. A fábrica foi instalada em Perus, ao lado da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, porque a região era rica em
matéria-prima, o minério das pedreiras de Água Fria.
Na década de 1930, os trabalhadores da fábrica e das minas já estavam residindo no distrito da Água Fria, que ainda
pertencia a Santana de Parnaíba. Na década de 1940, uma lei federal exigiu a mudança do nome de Água Fria,
porque já exis�a um outro distrito com esse mesmo nome na cidade de São Paulo; foi, então, que o distrito passou a
chamar-se Cajamar. 

  
Deste modo, foi a exploração do minério em Cajamar que deu origem aos primeiros núcleos habitacionais, as vilas
residenciais dos operários. A primeira vila foi construída ao lado da pedreira dos Pires, já demolida; depois, foi
construída a Vila do Acampamento e por úl�mo a Vila Nova.

  
Entrementes, o controle de preços do cimento por parte do governo federal, forçou a companhia, de capital
estrangeiro, a vender a empresa em 1951. Interessaram-se pela compra o Grupo Francisco Matarazzo, o Grupo
Votoran�n, e José João Abdalla, então secretário do Trabalho do governo Ademar de Barros. A família J.J. Abdalla se
tornou proprietária da fábrica.

  
É interessante destacar que os operários da Perus operavam a estrada de Ferro, numa extensão de 20 km, de
Cajamar a Perus. Além disso, essa estrada foi, durante muitos anos, o único meio de transporte u�lizado pelos
operários para se comunicarem com São Paulo. No início, a estrada �nha como finalidade levar os romeiros até o
município de Pirapora; depois sua construção foi interrompida nas pedreiras de Perus, e passou a servir então com
uma única finalidade: transportar minério.

  
Com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, o bairro de Perus, que cresceu ao lado da fábrica, começou a ter
sérios problemas de poluição; era muito grande a quan�dade de pó expelido pelas chaminés da fábrica, em virtude
dos equipamentos obsoletos.

  
Em 1974, a companhia foi incorporada ao patrimônio nacional, e na década de 1980 foi adquirida por um consórcio
de empresas. Todavia, nessa mesma década, encerrou as a�vidades; movimentos populares e o Ministério Público
exigiam o fim da poluição provocada pela fábrica.

 A origem do nome:
  

O depoimento do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Antonio Brando, explica que, para atender a lei federal, ele
próprio fez uma pesquisa para mudar o nome do distrito de Água Fria, pois exercia o cargo de secretário da
prefeitura de Santana de Parnaíba. Assim, consultando o arquivo local, encontrou um mapa an�go, de uma gleba de
terras, situada nas proximidades daquele distrito, com o nome “Cayamar”. Decidiu, então, trocar a letra “y” por “j”,
julgando assim facilitar a pronúncia.

 Antonio Branco acreditava que “Cayamar” provinha do nome de um bandeirante chamado Manuel Callamares,
residente na região.

 Mas esta não é a única explicação para a origem do nome Cajamar. Durante a segunda legislatura, foram feitos
estudos que levaram o prefeito Islon Francisco de Toledo a outra conclusão. O nome teria se formado a par�r da
expressão indígena “cai-a-mar”, que significa “fruto colorido e manchado”. Esse fruto era produzido pelo araçazeiro,
árvore que foi abundante na região.
*Texto extraído do livro: Câmara Municipal de Cajamar - Trajetórias e Lutas.
Mais História

 O município tem como Padroeiro São Sebas�ão, celebrado todo dia 20 de janeiro; e em 18 de fevereiro é
comemorado o aniversário da cidade.Tornou-se município em 1959, quando se emancipou de Santana de Parnaíba. 

  
Seu território de 135 km² limita-se com os municípios de Jundiaí, Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo, Santana de
Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. O município tem fácil acesso pela via Anhanguera e pela Rodovia dos

http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seade
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Bandeirantes. Com a implantação do Rodoanel, está conectado às principais vias do Estado.
  

Os habitantes estão distribuídos entre os Distritos de Jordanésia e Polvilho, nos centros e zonas rurais. Localizada a
uma distância de 30 quilômetros da capital - marco 0, praça da Sé -, Cajamar possui inúmeras indústrias em seu
território. A população, em sua maior parte, dedica-se às a�vidades industriais, sua principal fonte de renda.
Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/portal/?exibe=historia&menu=prefeitura pesquisado em 09/01/2017.

O município se divide em:
Três Distritos:
·         Sede (Centro);
·         Polvilho;
·         Jordanésia.
Quatro Regiões:
·         Centro;
·         Polvilho;
·         Jordanésia (an�ga Taboão);
·         Ponunduva.
Outros bairros conhecidos:
·         Gato Preto (o bairro mais an�go de Cajamar, meados de 1912);
·         Guaturinho;
·         Vau Novo.
Dados IBGE: (Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seade)
 

PERFIL MUNICIPAL

Área Territorial (IBGE): 128 Km² (www.ibge.gov.br)
Área Territorial (SEADE): 135 Km² (www.seade.gov.br)
Área Territorial Urbana: 29,26 Km²
Área Territorial Rural: 104,34 Km²
Altitude: 735 m
Latitude do distrito sede do município: 23°21’25”
Longitude do distrito sede do município: 46º52’40
Clima: Temperado

Outros Dados Estatísticos

Agências bancárias: 08
Hospital: 01
Leitos SUS: 50
Postos da Rede Municipal de Saúde: 09
Hotéis: 03

Vocação Econômica

Extração: madeira e pedra.
Indústria: alimentos, cosméticos, metalurgia e química.
Mineração: calcário.

Municípios Limítrofes:

Ao norte - Jundiaí, Franco da Rocha, Caieiras
Ao sul - Santana do Parnaíba
A leste - São Paulo, Caieiras
A oeste - Pirapora do Bom Jesus

Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=cidade&canal=dadosgerais em 17/03/2014.
 

Território e População Ano MunicípioReg. Gov. Estado
Área (Em km2) 2011 128,36 7.943,82 248.209,43
População 2011 65.503 19.847.87941.674.409

http://www.cajamar.sp.gov.br/portal/?exibe=historia&menu=prefeitura
http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seade
http://www.ibge.gov.br/
http://www.seade.gov.br/
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Densidade Demográfica
(Habitantes/km2)

2011 510,31 2.498,53 167,90
Taxa Geométrica de Crescimento
Anual da População - 2000/2010
(Em % a.a.)

2010 2,38 0,97 1,09
Grau de Urbanização (Em %) 2010 97,99 98,77 95,88
Índice de Envelhecimento (Em
%) 2011 28,42 45,49 51,24
População com Menos de 15
Anos (Em %) 2011 25,31 23,96 22,51
População com 60 Anos e Mais
(Em %) 2011 7,20 10,90 11,53
Razão de Sexos 2011 99,50 91,89 94,65

Condições de Vida Ano MunicípioReg.
Gov. Estado

Índice Paulista de Responsabilidade Social -
IPRS - Dimensão Riqueza

200657 61 55
200860 64 58

Índice Paulista de Responsabilidade Social -
IPRS - Dimensão Longevidade

200669 73 72
200876 74 73

Índice Paulista de Responsabilidade Social -
IPRS - Dimensão Escolaridade

200664 66 65
200866 68 68

Índice Paulista de Responsabilidade Social -
IPRS

2006

Grupo 2 - Municípios
que, embora com níveis
de riqueza elevados, não
exibem bons indicadores
sociais

2008

Grupo 2 - Municípios
que, embora com níveis
de riqueza elevados, não
exibem bons indicadores
sociais

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 20000,786 ... 0,814
Renda per Capita (Em salários mínimos) 20001,97 3,36 2,92
Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do
Salário Mínimo (Em %) 20008,92 5,83 5,16
Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do
Salário Mínimo (Em %) 200016,68 11,20 11,19

Educação Ano MunicípioReg.
Gov. Estado

Taxa de Analfabetismo da População de 15
Anos e Mais (Em %) 20008,75 5,57 6,64
Média de Anos de Estudos da População de
15 a 64 Anos 20006,50 7,96 7,64
População de 25 Anos e Mais com Menos de
8 Anos de Estudo (Em %) 200065,81 50,85 55,55
População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio
Completo (Em %) 200027,76 43,27 41,88

Emprego e Rendimento Ano MunicípioReg.
Gov. Estado

Participação dos Vínculos
Empregatícios na Agropecuária no
Total de Vínculos (Em %)

2009 0,15 0,19 3,08
Participação dos Vínculos
Empregatícios na Indústria no Total
de Vínculos (Em %)

2009 29,84 18,08 22,47
Participação dos Vínculos
Empregatícios na Construção Civil no
Total de Vínculos (Em %)

2009 1,36 5,19 4,69
Participação dos Vínculos
Empregatícios no Comércio no Total
de Vínculos (Em %)

2009 10,40 17,98 19,23
Participação dos Vínculos
Empregatícios nos Serviços no Total
de Vínculos (Em %)

2009 58,25 58,57 50,53
Rendimento Médio nos Vínculos
Empregatícios na Agropecuária (Em
reais correntes)

2009 708,33 1.182,06930,66
Rendimento Médio nos Vínculos
Empregatícios na Indústria (Em reais
correntes)

2009 2.365,46 2.362,152.076,16
Rendimento Médio nos Vínculos
Empregatícios na Construção Civil (Em
reais correntes)

2009 1.206,88 1.497,851.400,71
Rendimento Médio nos Vínculos
Empregatícios no Comércio (Em reais

2009 1.291,38 1.515,681.296,69
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correntes)
Rendimento Médio nos Vínculos
Empregatícios nos Serviços (Em reais
correntes)

2009 1.236,67 2.079,551.885,02
Rendimento Médio no Total de
Vínculos Empregatícios (Em reais
correntes)

2009 1.578,02 1.997,451.762,71

 Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=cidade&canal=seade , em 09/01/2017.

 

Distância de alguns Municípios
 Franco da Rocha: 38 Km

 Caieiras: 35 Km
 Francisco Morato: 25 Km

 Santana de Parnaíba: 23 Km
 Campo Limpo Paulista: 37 Km

 Osasco: 30 Km
 Jundiaí: 25 Km
 Campinas: 66 Km

 São Paulo: 32,5 Km
 Santos: 128 Km

 Rio de Janeiro: 498 Km
  

Distância de rodovias
 Anhanguera: 0 km

 Bandeirantes: 5 km
 Rodoanel: 7 km

  
Distância de Aeroportos

 Viracopos (Campinas): 48 km
 Congonhas (São Paulo): 48 Km 

 Cumbica (Guarulhos): 68 Km.

Através de estudos mapeados por nossa Unidade Escolar, referindo-se ao contexto externo da Etec, consideramos
que as oportunidades posi�vas de desenvolvimento são enormes, pois o Município necessita de um grande número
de mão-de-obra qualificada para suprir às inúmeras indústrias estabelecidas na região, como: Metalúrgicas,
Químicas, Gráficas, Centros de Distribuição, entre outras.
Outro aspecto posi�vo é sua localização privilegiada. Favorecida pelo fácil acesso às rodovias Anhanguera,
Bandeirantes e Rodoanel, a cidade transformou-se em um grande pólo logís�co do Estado de São Paulo.  
 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

Devido a impossibilidade de inserção de imagens, segue abaixo a caracterização discente:

 

ENSINO MÉDIO

1ºA = 40 alunos , 2º A = 40 alunos e 3º A = 40 alunos 

Faixa etária :  68,87% de 12 a 17 anos  e 36.13% de 17 a 21 anos

Nº de Pessoas na Família: 33,62%  de 04 a 06; 21,55% de 01 a 03; 17,24% -04; 12,93% - 03, 6,90% 06 ou mais, 4,31% - 05 e
3,45% mais de 06.

Raça/Cor:  50,86% Branca, 43,10% Parda, 4,31% Preta e 1,72% Indígena

Renda Familiar em Salários: 23,68% de 03 a 05; 18,42% de 01 a 02; 16,67% de 02 a 03; 9,65% -02; 6,14% 01 ou menos e
17,55% acima de 04.

Sexo: 51,26% feminino e 48,74% masculino

 

 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ºE = 40 alunos e  2º E = 38 alunos

Faixa etária :  96,15% de 12 a 16 anos  e 3,85% de 17 a 21 anos

Nº de Pessoas na Família: 55,13% de 04 a 06; 29,49% de 01 a 03; 5,13% - 04; 3,85% mais de 06 e 05 respectivamente e 2,56% -
03.
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Raça/Cor:  52,56% Branca, 42,31% Parda, 3,85% Preta e 1,28% Amarela.

Renda Familiar em Salários: 36,36% de 02 a 03; 33,77 de 01 a 02; 16,88% de 03 a 05; 6,49% de 05 a 07; 2,60% zero e 1,30%
respectivamente- menos de 1, 02 e acima de 10.

Sexo: 64,10% feminino e 35,90% masculino

 

 CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: 

3ºI = 40 alunos

Faixa etária :  100% de 17 a 21 anos.

Nº de Pessoas na Família: 48,65% -04; 29,73 % - 03; 16,22% - 05; 2,70% - 02 e 2,70% 06 ou mais.

Raça/Cor:  51,35% Branca, 40,54% Parda, 8,11% Preta.

Renda Familiar em Salários: 28,57% - 02; 28,57% - 03; 20% - 04; 17,14% - 01; 5,72 acima de 05.

Sexo: 45,95% feminino e 54,05% masculino.

 

ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS;
AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL

1ºC = 40 alunos

Faixa etária :  95% de 12 a 16 anos  e 5 % de 17 a 21 anos

Nº de Pessoas na Família: 57,50% de 04 a 06; 30% de 01 a 03; 10% mais de 06 e 2% - 02.

Raça/Cor:  45 % Branca, 40% Parda, 15% Preta.

Renda Familiar em Salários: 45% de 01 a 02; 40% de 02 a 03; 7,50% de 03 a 05; 5% menos de 01 e 2,50% de 05 a 07.

Sexo: 55% feminino e 45% masculino.

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – MEDIOTEC

2ºD = 24 alunos

Faixa etária :  100 % de 17 a 21 anos

Nº de Pessoas na Família: 33,33% de 04 a 06; 25% - 04; 12,5% 06 ou mais; 8,33 acima de 06, 8,33%- 05 e 4,17%
respectivamente 01 a 03, 03 e 02.

Raça/Cor:  45,83 % Branca, 45,83% Parda, 8,33% Preta.

Renda Familiar em Salários: 47,83% de 01 a 02; 26,09% de 02 a 03; 13,04% de 03 a 05; 8,70% menos de 01 e 4,35% zero.

Sexo: 58,33% feminino e 41,67% masculino. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1ºJ= 37 alunos e 3ºJ= 29 alunos

Faixa etária :  44,44 % de 17 a 21 anos; 30,16% de 22 a 26 anos; 9,52% de 27 a 31anos; 15,88% de 32 a acima de 41 anos.

Nº de Pessoas na Família: 46,03% de 04 a 06; 42,86% de 01 a 03; 7,56% mais de 6; 1,59% – 02 e 1,59% - 05,

Raça/Cor:  39,68% Branca, 53,97% Parda, 4,76% Preta e 1,59% Indígena.

Renda Familiar em Salários: 50,79% de 01 a 02; 19,05% de 03 a 05; 17,46% de 02 a 03; 6,35% menos de 01; 3,17% zero; 1,59%
- 02  e 1,59% de 10 a 15.

Sexo: 50,79% feminino e 49,21% masculino.
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 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  

1ºG= 37 alunos, 2ºG= 39 alunos e 3º F= 35 alunos.

Faixa etária : 2,63% de 12 a 16 anos;  62,28 % de 17 a 21 anos; 15,79% de 22 a 26 anos; 9,65% de 27 a 31anos; 9,65% de 32 a
acima de 41 anos.

Nº de Pessoas na Família: 48,25% de 04 a 06; 25,44% de 01 a 03; 8,77% - 03; 3,51% - 02; 3,51% - 04; 3,51% - 05; 3,51% mais de
06 e 3,51% 06 ou mais.

Raça/Cor:  35,96% Branca, 52,63% Parda, 9,65% Preta e 1,75% Amarelo.

Renda Familiar em Salários: 41,96 % de 01 a 02; 22,32% de 02 a 03; 8,93% de 03 a 05; 7,14% de 05 a 06; 6,25% menos de 01;
3,57% - 01;2,68% - 02; 1,79% zero;1,79% - 05; 1,79% - 03 e 0,89% de 07 a 10.

Sexo: 57,89% feminino e 42,11% masculino. 

 

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

1ºH= 39 alunos, 2ºH = 35 alunos e 3ºH= 34 alunos

Faixa etária: 4,79 % de 12 a 16 anos;  51,38 % de 17 a 21 anos; 19,27% de 22 a 26 anos; 10,09% de 27 a 31anos; 14,68% de 32
a acima de 41 anos.

Nº de Pessoas na Família: 46,79% de 04 a 06; 34,86% de 01 a 03; 4,59% mais de 6; 4,59% – 05; 2,75% - 02, ; 2,75% - 04, ;
2,75% - 03 e 0,92% - 01.

Raça/Cor:  30,28% Branca, 55,96% Parda, 11,93% Preta e 1,83% Amarela.

Renda Familiar em Salários: 53,21% de 01 a 02; 15,06% de 03 a 05; 11,01% de 02 a 03; 3,67% de 05 a 07; 2,75% - 03; 1,83% -
02  e 1,83% de 06 ou mais; 0,92% - 01 e 0,92% zero.

Sexo: 51,38% feminino e 48,62% masculino. 

 

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

2ºK= 36 alunos

Faixa etária: 55,88% de 17 a 21 anos; 26,47% de 22 a 26 anos; 11,76% de 27 a 31anos; 5,88% de 32 a acima de 41 anos.

Nº de Pessoas na Família: 44,12% de 04 a 06; 29,41% de 01 a 03; 8,82% - 05;  8,82% mais de 06; 5,88% - 04 e 2,94% - 02.

Raça/Cor:  29,41% Branca, 52,94% Parda, 11,76% Preta e 5,88% Amarela.

Renda Familiar em Salários: 35,29% de 01 a 02; 29,41% de 02 a 03; 17,65% de 03 a 05; 8,82% de 05 a 07; 5,88% - 02  e 2,94%
menos de 01.

Sexo: 76,47% feminino e 23,53% masculino. 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Adequar os espaços ociosos da Etec para o atendimento dos alunos do ETIM até dez 2018

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Foram disponibilizadas mesas e cadeiras no pátio além de lousa escolar para estudos individuais e em grupos e favorecer
a sócio interação.

Meta: Aumentar a divulgação da existência da Etec e os cursos oferecidos em 20% ao ano até dez/2020.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

A fim de melhorar o conhecimento dos moradores no Município de Cajamar a respeito da existência da Etec, esta meta
objetiva aumentar em 20% ao ano a quantidade de eventos de divulgação da escola e dos trabalhos realizados na mesma,
com a finalidade de ampliar o conhecimento das pessoas sobre a Etec. 
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Atualmente os trabalhos de divulgação são realizados nas épocas próximas aos vestibulinhos, sendo visitadas as
empresas e escolas do Município, onde hoje contamos com 5 escolas visitadas e 2 empresas. 

 Pretende-se assim, atingir a meta de divulgação em 20% ao ano, como segue: 
  

2015 - 7 entidades visitadas - Alcançada: 7 entidades visitadas
 2016 - 9 entidades visitadas - Alcançada: 11 escolas visitadas

 2017 - 11 entidades visitadas - Alcançada: 13 escolas visitadas, igrejas e comércios
 2018 - 13 entidades visitadas 

 2019 - 16 entidades visitadas
 2020 – 20 entidades visitadas

Meta: Adequar a identidade visual da Etec Gino Rezaghi, sistematizando os processos até dezembro de 2018

Resultado: Em andamento

Justificativa:

A padronização da identidade visual da Etec Gino Rezaghi tem sido realizada e sistematizada com sucesso. 
 Inclusive para 2018, já se encontra realizada a confecção do logotipo comemorativo de 10 anos de existência da unidade

escolar.

Meta: Adequar a unidade de ensino às Normas de Evacuação de Prédio para ocasiões de emergência até 2019.

Resultado: Realizada

Justificativa:

Todos os ambientes da unidade escolar se encontram devidamente sinalizados conforme as Normas de Evacuação de
Prédio. Inclusive, treinamentos são realizados semestralmente, conforme comprovam vídeos em posse da unidade
escolar.

Meta: Melhorar a infraestrutura predial - instalação de Ar Condicionado nos dois laboratórios de informática até
dez 2017

Resultado: Realizada

Justificativa:

Foram instalados aparelhos de ar condicionado nos laboratórios de informática no ano de 2017.

Meta: Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades administrativas realizadas na Etec, com
tiragem mínima de 100 exemplares até Dez/2018.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Esta meta se encontra em andamento porém através de e-mails e os gastos com o desenvolvimento do material estão
sendo apurados pela APM.

Meta: Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima
de 600 exemplares, na Etec até Dez/2018.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Esta meta se encontra em andamento, porém os gastos com o desenvolvimento dos materiais estão sendo analisados para
posterior aprovação da APM.

Meta: Oferecer curso pré-vestibulinho para alunos de 2 escolas por semestre até dez/2019.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Anteriormente, esta meta contava com o apoio de professores voluntários. 
 No ano de 2017, foi oferecido em uma unidade escolar o curso pré-vestibulinho ministrado por ex-alunos da própria

Etec. 
 Foram aplicados também simulados em outras unidades escolares, com o intuito de auxiliar os futuros candidatos.

Meta: Adequar os computadores existentes nos dois laboratórios de informática da unidade até dez/2017.

Resultado: Realizada

Justificativa:

Todos as máquinas dos laboratórios foram adequadas com softwares necessários para as aulas práticas.

Meta: Melhorar a infraestrutura predial (pintura de salas de aula e pátio) até dez/2019.
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Resultado: Em andamento

Justificativa:

Parte da escola, através de serviço voluntário e apoio financeiro da APM, teve seus ambientes melhorados através de
pintura.

Meta: Melhorar a infraestrutura predial (instalação de câmeras de segurança) em 16 pontos até Dez/2021

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Os equipamentos ainda não foram instalados pois precisam de análise de pessoal especializado e aprovação de verba
pela APM. Pretendemos dar andamento aos trabalhos durante o ano de 2018.

Meta: Melhorar a infraestrutura predial incentivando a sustentabilidade em 100% dos ambientes até Dez/2021

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Todas as salas de aula contam com lâmpadas de LED e todas as torneiras de ambientes de uso comum foram trocadas
por modelos automáticos e com uso de redutor de tempo de uso.

Meta: Realizar 6 campanhas de conscientização do bom uso de equipamentos e áreas de uso comum para toda a
comunidade interna até dez/2018

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Todo semestre, os alunos são recepcionados e a campanha é iniciada, quando são informados sobre o uso consciente dos
equipamentos comuns da escola. Foram realizadas campanhas também com os docentes com a finalidade de evitar o uso
inadequado de equipamentos de ar condicionado.

Meta: Realizar a baixa patrimonial de no mínimo 30% dos mobiliários e equipamentos que se encontram obsoletos
na Etec até dez/2018.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Foi realizado um processo de baixa e enviado à unidade central. 
 Aguardamos a adequação do sistema GRP e análise do setor responsável. 

 Portanto, pretendemos concluir esta meta até o final do ano em curso.

Meta: Aumentar a demanda do vestibulinho em 4% ao ano até 1º sem/2018

Resultado: Parcialmente Cumprida

Justificativa:

Esta meta tinha por objetivo aumentar a demanda do vestibulinho (tomando como base os processos do 1º semestre de
cada ano) em 4% ao ano, com a finalidade de manter o crescimento obtido através do cumprimento da meta anterior que
deu origem a esta. 

 No ano de 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 a demanda teve a seguinte tendência respectivamente:
  

 
2014 1o SEM/2015 1o SEM/2016 1o SEM/17 1o sem/18 RESULTADOS

 Ens Med 6,7 4,37 4,85 - OK 5,2 OK 3,68 (ver Obs 1)
 EtiM info 4,0 3,5 4,13 - OK ----------- -----------

 SEG TRAB 3,68 2,12 2,18 - NÃO 2,25 NÂO 2,28 NÂO 
LOG 3,2 1,47 2,53 - OK 3 OK NÃO

 ADM TARD 2 1,45 1,95 - NÃO 1,68 NÂO ---------
 ADM NOITE 2,87 Não foi oferecido ------ 3,7 OK

 ETIM ADM --- --- --- 4,83 3,48 NÃO (Ver Obs)
 MTEC 3 QUALIF --- --- ---- ---- 2,28

  
Obs 1: No vestibulinho do 1o sem/18, foi oferecida nova Habilitação (MTEC) o que poderia ser uma das causas que
gerou divisão dos índices nos cursos do Ensino Médio Regular e ETIM Administração.

Meta: Realizar 8 capacitações para funcionários administrativos até dez/2018.

Resultado: Em andamento

Justificativa:

2015
 Em continuidade a meta anteriormente estabelecida, que obteve cumprimento parcial, e, sabedores da necessidade de
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sempre se ofertar o melhor serviço aos clientes internos e externos, faz-se necessária a capacitação contínua dos
funcionários administrativos. Portanto, esta meta objetiva realizar 8 capacitações até dezembro/2018, a fim de oferecer
aos funcionários subsídios para o bom cumprimento de suas funções. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Em 2016, foram realizadas 2 (duas) capacitações para funcionários. Uma delas incluindo todos os funcionários, "Escola

Nota 10" e uma capacitação para o uso do Sistema NSA para funcionários da Secretaria. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Em 2017 foi realizado um treinamento sobre atendimento para os funcionários da Secretaria Acadêmica. 
 Totalizando até o momento, 3 capacitações realizadas.

Meta: Realizar 8 capacitações para docentes até dezembro de 2017.

Resultado: Cumprida

Justificativa:

2013 - INÍCIO DA META
 Visto que na unidade de ensino temos enfrentado uma grande rotatividade de professores, é necessário se fazer

constantes atualizações destes para um atendimento eficiente aos alunos e às normas de elaboração de documentos,
projetos entre outras necessidades de aperfeiçoamento profissional. 

 Portanto optou-se pelo estabelecimento de um ciclo de palestras constantes a ser atingido até o ano de 2017.
 Esta meta contempla um mínimo de oito capacitações até o ano de 2017, esperando-se uma participação mínima de 10%

do quadro de docentes em cada uma delas. 
No ano de 2013, foram realizadas duas capacitações: 

 - Interdisciplinaridade. transdiciplinaridade e multidisciplinaridade 
 - Diminuição de Diferenças com os membros da Comunidade Rastafári. 

 Em Janeiro de 2014 foi realizada a capacitação: 
 - Lançamentos de dados e controles no Sistema NSA ambas realizadas com a participação de 50% do corpo docente. 

 Em 2015:
 - Palestra na Reunião Pedagógica 

 Em 2016:
 - Reunião Pedagógica – Ferramentas para diversificação de metodologias de Ensino

 - Em dezembro - Uso do Scanner para deficientes Visuais. Participação de 8 docentes (20% do Corpo docente)
  

Fevereiro 2017 – Uso do NSA pelos docentes novos na unidade.
 (Replanejamento) – O humor na sala de aula – Daniel Salsa. 

  
Portanto, foram realizadas 8 capacitações.

Meta: Aumentar a retirada de livros da biblioteca em 10% ao ano até dez/2020

Resultado: Em andamento

Justificativa:

Esta meta pretende resgatar a meta anterior que foi cumprida parcialmente por motivos de sinistro na unidade, vindo a
afetar os objetivos principais. 

 A partir dos dados de retirada de livros com base no fechamento do ano de 2015, pretende-se atingir um aumento das
retiradas de livros na biblioteca em 10% ao ano até dez/2020.

 Em 2015 foram realizadas 187 retiradas (lembrando que até julho/15 a biblioteca ainda não estava instalada
adequadamente devido ao desabamento do teto da sala anterior). 

 Em 2016 houve um grande crescimento, totalizando 517 empréstimos, atingindo e ultrapassando a meta.
 Em 2017, apesar dos esforços em divulgar o uso da biblioteca, houve redução na retirada de livros, totalizando 485

retiradas durante o ano.

Meta: Aumentar o acervo da biblioteca em 25% até dezembro de 2017

Resultado: Meta cumprida

Justificativa:

2013
  

Atualmente a biblioteca da Etec Gino Rezaghi possui em seu acervo:
 119 TCCs, 7 periódicos, 71 DVDs, 1193 livros de títulos diversos. 

Totalizando 1394 volumes.
 Esta meta visa ampliar o acervo em 25% até dez/2017, totalizando 1688 volumes, através de campanhas de doação e/ou

compras através de verbas específicas para tal. 
 
Em 2013, a biblioteca da Etec Gino Rezaghi possuia em seu acervo:

 119 TCCs, 7 periódicos, 71 DVDs, 1193 livros de títulos diversos. 
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Totalizando 1394 volumes.
 Esta meta visa ampliar o acervo em 25% até dez/2017, totalizando 1688 volumes, através de campanhas de doação e/ou

compras através de verbas específicas para tal. 
  

Em Março de 2014, a biblioteca conta com: 
  

Livros: 1596
 TCCs: 138

 DVDs: 71
 Periódicos: 7

 Totalizando 1812 volumes
 Os livros de literatura foram enviados pelo Centro Paula Souza.

 Apesar de já cumprida,em continuidade à meta, procuraremos continuar aumentando o acervo da biblioteca.
  

Em Março de 2015, a Biblioteca possui: 
 Livros: 1600

 TCCs: 166
 DVDs 71

 Periódicos: 7
 Totalizando : 1844 volumes

 Apesar de já cumprida (estimavam-se 1688 volumes) em continuidade à meta, continuaremos objetivando o aumento do
acervo da biblioteca.

  
A meta foi atingida em 2016. Hoje contamos com um acervo de 1820 volumes, um aumento de 30,5%.

Meta: Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2017.

Resultado: Concluída parcialmente, tendo em vista que o prazo do projeto encerrou em dezembro de 2017.

Justificativa:

Os resultados obtidos após o trabalho da Orientação Educacional e coordenadores de curso, (visto que no ano passado
não contamos com Coordenador Pedagógico), ficaram consolidados da seguinte forma: 

  
2º SEMESTRE 2017 
TURMA CONSELHO Nº ALUNOS CURSANDO Nº DESISTENTES TX EVASÃO

 ADM 1º G INTERM. 40 0 
 ADM 1º G FINAL 40 0 0%
 LOG 1 º H INTERM. 40 3 
 LOG 1 º H FINAL 29 8 28%

 SEG 1º D INTERM. 25 0 
 SEG 1º D FINAL 24 1 4%
 RH 1º K INTERM. 40 0 

 RH 1º K FINAL 36 4 10%
  

TURMA CONSELHO Nº ALUNOS CURSANDO Nº DESISTENTES TX EVASÃO
 ADM 2º F INTERM. 36 0 

 ADM 2º F FINAL 35 1 
 LOG 2 º H INTERM. 36 

LOG 2 º H FINAL 32 4 11%
 SEG 2º J INTERM. 34 2 

 SEG 2º J FINAL 26 6 
  

TURMA CONSELHO Nº ALUNOS CURSANDO Nº DESISTENTES TX EVASÃO
 ADM 3º G INTERM. 28 1 

 ADM 3º G FINAL 25 3 
 LOG 3 º H INTERM. 27 

LOG 3 º H FINAL 24 3 11%
 SEG 3º J INTERM. 29 0 

 SEG 3º J FINAL 28 1 
  

 
Alunos Matriculados Nº de desistentes 

 ADM (F) 2º Sem 2017 36 0 1%
 ADM (G) 68 1 

 LOG (H) 103 3 7%
 SEG (J) 63 2 3%
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SEG (D) 25 0 0%
 RH (K) 40 0 0%

  
TURMA TX EVASÃO 2º sem. 16 TX EVASÃO 1º sem 2017 TX EVASÃO 2º sem 2017

 LOG 1 º H 20% 21% 28%
 LOG 2 º H 29% 27% 11%
 LOG 3 º H 18% 12% 11%
  

 
 
 
 
 
TURMA TX EVASÃO 2º sem. 16 TX EVASÃO 1º sem 2017 TX EVASÃO 2º sem 2017

 SEG 1º J 15% 21% 
 SEG 2º J 21% 21% 24%

 SEG 3º J 8% 6% 3%
 SEG 1º D 4%

  
 
TURMA TX EVASÃO 2º sem. 16 TX EVASÃO 1º sem 2017 TX EVASÃO 2º sem 2017

 ADM 1º G 20% 0%
 ADM 1º F 10% 

 ADM 2º F 9% 3%
 ADM 3º F 0% 16% 

 ADM 2ºG 26% 
 ADM 3º G 10%
  

TURMA TX EVASÃO 1º sem 2016 TX EVASÃO 2º sem 2017 
 RH 1º K 36% 10% 

  
Portanto, a meta foi concluída parcialmente, visto que em Logística (2o H) conseguimos diminuir a evasão de

 29% para 11%, mas não conseguimos cumprir em Segurança do Trabalho pois houve ligeiro aumento nas perdas. Apesar
do não cumprimento total da meta, houve melhorias em outros cursos, como Recursos Humanos, onde pode-se observar
a diminuição das evasões de 36% para 10%.

INDICADORES

Denominação: SARESP 2017

Análise:
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Os resultados do Saresp 2017 apresentam uma queda nos índices de Matemática e Língua Portuguesa, apesar deste
último componente estar acima das metas propostas para todas as unidades escolares. Ainda assim, é ncessário retomar
algumas ações para voltar a melhorar nos índices de Língua Portuguesa, evitando a queda nos resultados e procurando
uma melhoria constante. A maioria dos alunos se encaixam no nível adequado, portanto, ações deverão ser aplicadas
para a busca da elevação dos números no nível avançado. 

Por outro lado, no componente de Matemática, pode-se perceber que os índices estão abaixo da meta e vêm decaindo a
cada ano. A maioria dos alunos da Etec Gino Rezaghi se colocam como alunos de nível básico, e a cada ano, este índice
vêm aumentando à proporção que os alunos de nível adequado vêm caindo. Muito se deve à chegada de alunos que
apresentam extrema defasagem em seu aprendizado principalmente devido a falta de professores neste componente na
rede pública da região durante os anos do Ensino Fundamental. Diversos alunos reportam que não possuiram professores
por vários meses. No entanto, para tentar sanar estas dificuldades, é preciso investir em ações que possam colaborar para
a retirada de dúvidas dos discentes e uma possível retomada dos conteúdos perdidos por estes.

 

Denominação: WEBSAI - Necessidades apontadas pelos alunos

Análise:

Através do Sistema Websai – questionários tabulados dos alunos,

Percebe-se, na questão 40, que 38,39% dos alunos indicam que apenas alguns docentes recorrem a estratégias que
motivam e mantém o interesse e o de seus colegas pelos conteúdos que estão sendo desenvolvidos, enquanto que 35,96%
afirmam que grande parte deles o façam e 19,48% afirmem que todos realizem estas atividades. Apesar destes últimos
dois percentuais, totalizarem mais da metade dos alunos da escola, é preocupante que quase 1/3 dos alunos não
reconheçam que seus professores os motivem para os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula. Portanto, faz-se
necessário desenvolver mecanismos que ajudem o docente a envolver o alunado e mantê-los motivados em suas
atividades e que os mesmos consigam passar aos alunos que este trabalho vem sendo desenvolvido.

Na questão 44, percebe-se que 38,01% dos alunos afirmam que apenas alguns professores oferecem apoio
individualizado incentivando o desenvolvimento de suas potencialidades. Sendo que 47% afirmam que todos ou grande
parte deles o façam, ainda assim é necessária uma investigação mais minuciosa no intuito de constatar se o aluno não
percebeu a atuação do professor ou se essa vem sendo uma situação problema a ser alvo de ajustes.

Na questão 47, nota-se que os alunos em sua maioria (46,63% + 36,89%) afirmam que somente algumas vezes ou nunca
os professores propõem o uso da biblioteca para realização de atividades nas diferentes disciplinas. Portanto, o uso da
biblioteca deverá ser incentivado aos docentes para que seja retransmitido aos alunos.
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Denominação: OBSERVATÓRIO ESCOLAR

Análise:

No ano de 2017 a escola realizou sua auto-avaliação no Observatório Escolar e percebeu-se que alguns pontos
precisariam ser melhorados, principalmente no que tange à sistematização de alguns procedimentos. Como a unidade
não contou com a visita dos observadores, também não há um relatório que aponte melhorias necessárias a partir de um
outro olhar que não o da própria unidade. 

No entanto, ainda há vários planos de ações de anos anteriores que precisam ser concluídos e este deverá ser um dos
objetivos da unidade na busca pela melhoria em atendimento a normas e no oferecimento de uma prestação de serviços
de qualidade. 

A Etec Gino Rezaghi possui 212 planos de ações que precisam ser revistos, analisados, contemplados e concluídos
durante o ano de 2018.  Portanto, mecanismos precisam ser implantados na busca da realização destas ações sendo esta
uma meta a ser alcançada. 

Denominação: BDCETEC - Demanda Vestibulinho

Análise:

 

Conforme dados constantes do Banco de Dados - CETEC, a demanda dos cursos na Etec Gino Rezaghi, durante o ano de
2017 apresentaram procura considerada baixa para as etecs em geral. Principalmente no Curso de Logística, do primeiro
semestre para o segundo, houve queda na procura pelo curso. Portanto, deve ser uma busca da unidade , a elevação da
demanda de procura pelos cursos oferecidos na unidade escolar.  

 

 

PONTOS FORTES

Após reunião realizada com a comunidade escolar, realizando a matriz SWOT da unidade, as seguintes forças foram
apresentadas: 

Ser uma escola pequena, portanto todos se conhecem e há um contato maior entre direção, alunos, professores e
funcionários

Alunos que tem vontade de estudar e ajudar conforme se comprova nas feiras culturais e ajudar na manutenção da
limpeza pelo fato de a escola contar com apenas uma funcionária para a limpeza dos ambientes, como também no bom
envolvimento durante as avaliações externas. 

Ser uma escola reconhecida na região. 
Professores formados na área em que atuam. 
Clima Organizacional favorável 



06/07/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 58/92

Alimentação Gratuita oferecida aos alunos 
Etec inserida em cidade de grande potencial de desenvolvimento pois possui um distrito industrial diversificado. 
Mesmo quando o aluno sai da Etec a Etec não sai deles / Carinho que os alunos têm pela escola. Constantemente os
alunos retornam à unidade para visitar professores pelo carinho estabelecido e sempre pres�giam os alunos atuais. 
Apoio e suporte em a�vidades extra-classe oferecido pela direção, oque incen�va o professor no desenvolvimento de
Projetos Interdisciplinares.
Comprome�mento da equipe gestora, organização, trabalho em equipe, comunicação.
Espaço �sico disponível do terreno da unidade que possibilita a ampliação da escola. 
Protagonismo juvenil. 
Bom relacionamento entre os docentes
Ensino de qualidade
Melhor escola da região / Escola referência na cidade conforme o ENEM. 
Maioria dos professores são licenciados
Bom relacionamento professor e aluno
Alunos entram em boas faculdades / conseguem emprego
Ausência de escolas par�culares na região
 

SITUAÇÕES-PROBLEMA

As seguintes situações-problema foram apontadas pela equipe em reuniões: 

Visibilidade da escola ruim, por não estar localizada em área central do Município. A escola está localizada em região de difícil
acesso e no final do bairro. (Muito escondida).

Poucas parcerias entre escola/empresa e pouco conhecida dos empresários locais, tendo por tradição estabelecer parceriais com
unidades de outros sistemas de ensino, como Senai e Senac.

Falta de verbas, falta de apoio de alguns órgãos públicos.

Infraestrutura limitada para novos cursos e crescimento da unidade assim como a oferta de cursos técnicos
diferenciados. Laboratórios com máquinas em Defasagem. Falta de equipamentos tecnológicos (computadores e periféricos).

Número de Estágios e aprendizes muito baixo no ano de 2017. 

Desorganização das instalações (patrimônios inservíveis que precisam ser baixados). 

Falha na comunicação interna. Docentes e funcionários alegam não saber de tudo o que acontece na escola em tempo hábil. 

Poucos Colaboradores (falta profissional para pequenos reparos e manutenções periódicas). 

Manutenções: lâmpadas, bueiros, tetos das salas.

Alunos sem pré-requisitos. Resultados do SARESP se encontram em queda, apesar dos bons índices comparados à outras
unidades escolares do Município. 

Dificuldade dos professores em conciliar Teoria com a Prática.

Relacionamento entre alguns profissionais. Professores que “jogam contra”. 

Professores exigentes ao extremo que acabam por gerar conflitos com os alunos.

Alunos não percebem o incentivo ao uso da biblioteca pelos docentes.

Alunos acreditam que os professores não aplicam atividades individualizadas.

Alunos indicam que apenas alguns docentes recorrem a estratégias motivadoras nas aulas. 

Muitos planos de ações não concluídos no Observatório Escolar.

 

PRIORIDADES

PRIORIDADES

As prioridades foram elencadas pela sua relevância. (1= Mais importante, 10= Menos Importante) 
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1- Reduzir o número de evasões na unidade escolar.  

2- Criar mecanismos para melhorias:

 a) das práticas docentes (conciliação de Teoria e Prática),

 b) nas aplicações de atividades individualizadas,

 c) no atendimento a alunos com dificuldades. 

 d) no incentivo ao uso da biblioteca pelos discentes.  

 e) nos índices obtidos pela Etec Gino Rezaghi no SARESP. 

3- Criar mecanismos para elucidação a docentes e funcionários sobre o bom atendimento a ser oferecido a clientes
(alunos).

4- Divulgar a escola para que as pessoas saibam de sua existência. 

5- Melhorar a infraestrutura através de solicitações aos setores responsáveis e campanhas internas de conservação de
patrimônio. 

6- Criação de sistemática para comunicações mais eficazes e divulgação de eventos e notícias da ETEC.

7- Contratação de serviços externos para execução de pequenos reparos e manutenções.

8- Fortalecer parcerias com empresas no sentido de ampliação de campo de estágio e capacitação de alunos, professores
e funcionários; 

 

 

 

OBJETIVOS

 

Obje�vo Geral:
Criar mecanismos para que todos os cursos, alunos, docentes e funcionários da Etec sejam atendidos de forma
sa�sfatória no ambiente escolar.
Obje�vos Específicos:
Reduzir a evasão escolar.
Realizar capacitações para servidores e docentes de forma a atender sa�sfatoriamente os envolvidos na unidade
escolar.
Despertar o interesse dos alunos através do incen�vo à busca de aperfeiçoamento e diminuição da falta de
compromisso.
Incen�var a leitura e o uso da biblioteca.
Melhorar índices ob�dos no SARESP pela unidade escolar.  
Divulgar a Etec a toda a comunidade Cajamarense.
Melhorar a infraestrutura da Unidade Escolar.
Melhorar a comunicação interna.
Realizar campanhas educa�vas de combate à discriminação e preservação do patrimônio.
Fortalecer parcerias com empresas, ampliando a oferta de vagas de estágio e aprendizes aos alunos dos cursos
técnicos. 
 
 
 

 

METAS
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Meta: Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2018, nos
segundos módulos (período noturno)

Duração: 1 Ano

Descrição:

A Etec Gino Rezaghi tem apresentando uma perda sensível de alunos em seus cursos, quer seja por questões de trabalho
por turno, dificuldades de aprendizagem, distância do local de residência, desconhecimento das atribuições dos
profissionais e dos cursos, ou por motivos particulares. 

Esta meta objetiva diminuir as perdas de alunos na unidade em 50% por curso até dez/2016, baseadas nos dados dos
alunos ingressantes no segundo semestre de 2014 e que se formaram em dez/2015. Buscando desta forma, que se reduza
em 50% a evasão de cada turma ao longo do curso, conforme a sequência de encerramento das mesmas. 

Este objetivo deverá ser buscado incessantemente por todos os envolvidos na unidade, através de palestras, auxílio aos
discentes, melhoria na qualidade de aulas e outras atividades pertinentes à permanência discente. 

Para o ano de 2017, a meta deverá ser continuada, buscando novamente a redução de 50% nos índices obtidos no ano
anterior(nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho).

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

Esta meta foi revista, pois constava inicialmente como uma meta a ser atingida num prazo de 5 anos. Porém ao longo do
ano de 2017 percebeu-se que este é um trabalho que deve ser executado anualmente. Portanto, esta meta  visa diminuir
os índices de perdas dos alunos nos 2os módulos das Habilitações Técnicas Profissionais em Logística e Segurança do
Trabalho - período noturno em 50%, comparadas com os índices obtidos nos dados consolidados em 2017.  

Meta: Aumentar a visualização da Etec através das ferramentas digitais em 20% nos acessos até dez/2018

Duração: 1 Ano

Descrição:

Aumentar a visualização da Etec através das ferramentas digitais em 20% nos acessos até dez/2018, com base na média
de acessos realizados nos anos de 2016/2017 (2000 acessos ao site da Escola/mês). 

Meta: Aumentar em 100% as vagas captadas para Estágios e/ou Aprendizes até dez/2018.

Duração: 1 Ano

Descrição:

O Número de estágios e Aprendizes na unidade tem se apresentado muito baixo, apesar de todas as dificuldades em que
os alunos enfrentam quanto à sua empregabilidade. Portanto, esta meta objetiva angariar 50% a mais de vagas nestes
setores até dez/2018. 

No ano anterior, tivemos apenas 1 aluno estagiando, e 2 aprendizes.

Portanto, a meta objetiva até o final deste ano, atingir no mínimo 2 alunos estagiando e 4 aprendizes. 

 

 

Meta: Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades administrativas realizadas na Etec, com
tiragem mínima de 100 exemplares até Dez/2018.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Com o objetivo de diminuir as reclamações de falta de proatividade administrativa, (divulgação dos trabalhos realizados)
e divulgar as atividades administrativas realizadas na Etec a todos o corpo escolar, faz-se necessária a elaboração de um
informativo mensal. 

Este informativo poderá ser realizado por meio de panfletos impressos através de parcerias com  empresas da região,
como também através de divulgação em sites, envio de e-mails, ou informativos virtuais. 

Meta: Realizar 6 capacitações para docentes até dez/2019

Duração: 2 Anos

Descrição:

Esta meta visa contemplar os docentes com capacitações para melhoria das metodologias de ensino na Etec Gino
Rezaghi. 
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Meta: Realizar a baixa patrimonial de no mínimo 30% dos mobiliários e equipamentos que se encontram obsoletos
na Etec até dez/2018.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Existem muitos equipamentos obsoletos e mobiliários quebrados na escola, que se encontram fora de uso e acabam por
criar um aspecto de desleixo na unidade. É necessária, portanto, a eliminação dos mesmos, através da correta baixa
patrimonial, e consequente destinação.

Atualmente possuímos pelo menos:

_computadores obsoletos.

_longarinas danificadas

_equipamentos de outros órgãos que aguardam a retirada pelos proprietários oficiais (Prefeitura).

 

O Objetivo desta meta é diminuir no mínimo 30% dos resíduos que se encontram pela Etec, liberando espaços. 

 

 

 

 

Meta: Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima
de 600 exemplares, na Etec até Dez/2018.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Visando divulgar os trabalhos realizados pelos alunos da Etec Gino Rezaghi, para incentivar a produção acadêmica e
valorizar o trabalho em equipe, tanto para a comunidade interna como externa, espera-se com esta meta que todos os
alunos possam levar pelo menos um informativo para compartilhar com seus familiares. 

 Este informativo poderá ser realizado por meio de panfletos impressos através de parcerias com  empresas da região,
como também através de divulgação em sites, envio de e-mails, ou informativos virtuais. 

Meta: Realizar 6 campanhas de conscientização do bom uso de equipamentos e áreas de uso comum para toda a
comunidade interna até dez/2018

Duração: 2 Anos

Descrição:

Melhorar o uso dos equipamentos e áreas de uso comum, evitando quebras, desgastes, etc. , através de campanhas de
conscientização do bom uso destes. 

Meta: Realizar 6 palestras oferecidas por professores voluntários em instituições externas até dez/2019.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Tendo em vista a dificuldade encontrada pela Etec em sua localização (de difícil acesso), há a necessidade de divulgar a
escola no meio empresarial com o intuito de trazer mais alunos nos processos vestibulinhos e também a oportunidade de
estabelecer novas parcerias. 

 Portanto esta meta visa realizar 6 palestras em instituições externas até dez/2019, através de serviço voluntariado dos
docentes dos cursos técnicos da Unidade Escolar. 

Meta: Adequar os espaços ociosos da Etec para o atendimento dos alunos do ETIM até dez 2018

Duração: 3 Anos

Descrição:

A Etec possui um  espaço ocioso, como o jardim da parte posterior da Etec que precisa de cuidados para evitar a
proliferação de bichos e animais peçonhentos. Este local  pode ser adaptado para os horários de lazer dos alunos que
permanecem na escola no período integral e precisam de um horário para descanso entre os períodos. 

Esta meta objetiva:
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- Organizar o espaço próximo ao almoxarifado. 

- Promover campanha para instalação de bancos na área posterior ao setor administrativo. 

- Oferecer ao aluno do Ensino Integrado momentos de lazer, evitando-se perdas de discentes por não se sentirem bem
dentro do ambiente escolar.  

 

Meta: Oferecer curso pré-vestibulinho para alunos de 2 escolas por semestre até dez/2019.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Melhorar a demanda dos vestibulinhos, aprimorando a seleção dos alunos aprovados no vestibulinho da Etec, devido a
formação prévia do aluno deficitário, oferecendo cursos preparatórios antes dos processos seletivos para alunos das
escolas públicas da região. 

 

 

Meta: Melhorar a infraestrutura predial (pintura de salas de aula e pátio) até dez/2019.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Através de mutirões com alunos e familiares, funcionários e docentes, por meio de trabalho voluntário, realizar a pintura
3 ambientes por ano. 

 

Meta: Melhorar os índices obtidos no SARESP em 5% a.a. até dez/2020 nos componentes de Matemática e Língua
Portuguesa.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Esta meta objetiva melhorar os índices obtidos no SARESP (metas), em 5% ao ano até dez/2020 nos componentes de
Matemática e Língua Portuguesa. 

Meta: Realizar 8 capacitações para funcionários administrativos até dez/2018.

Duração: 4 Anos

Descrição:

Em continuidade a meta anteriormente estabelecida, que obteve cumprimento parcial, e, sabedores da necessidade de
sempre se ofertar o melhor serviço aos clientes internos e externos, faz-se necessária a capacitação contínua dos
funcionários administrativos. Portanto, esta meta objetiva realizar 8 capacitações até dezembro/2018, a fim de oferecer
aos funcionários subsídios para o bom cumprimento de suas funções. 

Meta: Adequar a identidade visual da Etec Gino Rezaghi, sistematizando os processos até dezembro de 2018

Duração: 4 Anos

Descrição:

 

Percebe-se na Etec Gino Rezaghi que há a ausência de um setor de comunicação institucional. Muitas das comunicações
apresentam deficiências, principalmente a padronização da Identidade Visual da unidade e a divulgação de diversas
atividades que são realizadas, porém passam despercebidas do público externo, pois não são amplamente divulgadas. É
necessário, portanto estabelecer um setor de comunicação institucional, a fim de melhorar a divulgação desas
informações, principalmente as oficiais para a comunidade interna e externa. 

Para isto, esta meta objetiva adequar a identidade visual e sistematizar os processos, utilizando-se de todas as
oportunidades de divulgação possíveis dentro da unidade até dezembro de 2018, tornando-se uma prática comum.  

 

Meta: Aumentar a demanda geral do vestibulinho em 4% a.a. até dez/2022

Duração: 5 Anos

Descrição:
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Esta meta objetiva aumentar a demanda geral do vestibulinho em 4% ao ano  até dez/2022, tendo como base os dados
obtidos no vestibulinho final do ano de 2017 (1o. sem/2017), onde se inscreveram 678 candidatos para 200 vagas
oferecidas. Portanto:  2,82 candidatos/vaga.  

 

Objetivos:

Processo seletivo 1º sem/2018 = 2,86 candidatos/vaga (já consolidado no momento da escrita deste PPG). Servirão de
base para a meta. 

Processo seletivo 1º sem/2019 = 2,97 candidatos/vaga 

Processo seletivo 1º sem/2020 = 3,08 candidatos/vaga

Processo seletivo 1º sem/2021 = 3,2 candidatos/vaga

Processo seletivo 1º sem/2022 = 3,32 candidatos/vaga

 

Meta: Aumentar a divulgação da existência da Etec e os cursos oferecidos em 20% ao ano até dez/2020.

Duração: 5 Anos

Descrição:

A fim de melhorar o conhecimento dos moradores no Município de Cajamar a respeito da existência da Etec, esta meta
objetiva aumentar em 20% ao ano a quantidade de eventos de divulgação da escola e dos trabalhos realizados na mesma,
com a finalidade de ampliar o conhecimento das pessoas sobre a Etec. 

Atualmente os trabalhos de divulgação são realizados nas épocas próximas aos vestibulinhos, sendo visitadas as
empresas e escolas do Município, onde hoje contamos com 5 escolas visitadas e 2 empresas. 

Pretende-se assim, atingir a meta de divulgação em 20% ao ano, como segue: 

2015 - 7 entidades visitadas 

2016 -  9 entidades visitadas

2017 - 11 entidades visitadas

2018 - 13 entidades visitadas

2019 - 16 entidades visitadas

2020 - 20 entidades visitadas 

 

Meta: Aumentar a retirada de livros da biblioteca em 10% ao ano até dez/2020

Duração: 5 Anos

Descrição:

Esta meta pretende resgatar a meta anterior que foi cumprida parcialmente por motivos de sinistro na unidade, vindo a
afetar os objetivos principais. 

A partir dos dados de retirada de livros com base no fechamento do ano de 2015, pretende-se atingir um aumento das
retiradas de livros na biblioteca em 10% ao ano até dez/2020.  

Meta: Adequar a unidade de ensino às Normas de Evacuação de Prédio para ocasiões de emergência até 2019.

Duração: 5 Anos

Descrição:

Fazer os mapas de risco da unidade e as adequações de comunicação visual e físicas (pequenas) necessária para
realizações de treinamento de abandono do prédio.

Meta: Melhorar a infraestrutura predial (instalação de câmeras de segurança) em 16 pontos até Dez/2021

Duração: 5 Anos
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Descrição:

Colocação de câmeras de segurança. em 16 pontos até dez/2021.

8 Câmeras até março de 2019

8 câmeras até dez/2021 

Meta: Melhorar a infraestrutura predial incentivando a sustentabilidade em 100% dos ambientes até Dez/2021

Duração: 5 Anos

Descrição:

Colocação de redutores de vazão de água, instalação de luzes led, sensores de luminosidade nas áreas externas, holofotes
nos locais mais vulneráveis. 

PROJETOS 2018

Projeto: AVANÇA ETEC GINO

Responsável(eis): Maria Cristina, Diego Neves, Andréa Lemi, Talitha P.Gomes, Jeice Galvani, Alesson Nunes

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 20/12/2018

Descrição:

PROJETO AVANÇA ETEC GINO

RESPONSÁVEIS: Equipe de Gestão: Maria Cristina, Andréa, Talitha, Diego.

 

JUSTIFICATIVA

Partindo da Missão da Etec Gino Rezaghi: Formar cidadãos éticos, críticos, e criativos, inserindo na sociedade
profissionais baseados na excelência e qualidade do ensino técnico e científico, proporcionando competitividade no
mercado de trabalho e melhoria na qualidade de vida; e da visão: Romper com paradigmas, criando alunos protagonistas
e agentes transformadores locais, fazendo da Etec Gino Rezaghi uma referência em Ensino Público de qualidade na
região de Cajamar; é notório entre todos os participantes da unidade o desejo de ser reconhecida por oferecer uma
educação de excelência. No entanto, muitos percalços são encontrados no caminho, sejam por dificuldades na
infraestrutura escolar que foge à autonomia da direção escolar, ou por verbas insuficientes as quais poderiam colaborar
na solução de muitos problemas. Por esse motivo, é fundamental que a unidade de ensino conte com uma boa gestão,
com processos bem definidos e integrados, que busquem a melhoria contínua.

Um trabalho de gestão é mais importante do que a maioria das pessoas pensam. Os resultados são muito positivos para a
aprendizagem dos alunos e para a qualidade de ensino oferecido pela escola, com uma gestão escolar eficiente e que
atenda às transformações ocorridas na sociedade. Para atender esta demanda, faz-se necessária a mudança de
paradigmas, cabendo à gestão estabelecer medidas, buscar alianças e parcerias para evolução da escola. Vários
indicadores são desenvolvidos pela Instituição, onde procedimentos são elencados buscando estas melhorias (vide
Observatório Escolar e WEBSAI).

Para alcançar uma gestão eficiente, é necessário que o processo de melhorias seja contínuo e integrado entre todos os
setores. Portanto, este projeto objetiva criar mecanismos para que a equipe de gestão da Etec Gino Rezaghi possa
administrar, controlar, criar indicadores e realizar procedimentos para a melhoria da escola, fazendo a escola “avançar”
em seus procedimentos, valendo-se dos seguintes setores: Diretoria de Serviços Administrativos, Diretoria de Serviços
Acadêmicos, Relações Institucionais, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional, levando a escola a melhores
patamares e consequente reconhecimento pela comunidade interna e externa, como uma escola eficiente e eficaz.

 

OBJETIVOS

- Realizar controles dos projetos executados na Escola, visando o seu integral cumprimento.

- Realizar capacitações nos diversos setores buscando a melhoria contínua de todos os profissionais envolvidos na
escola.
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- Realizar atividades elencadas no Observatório Escolar como pendentes, ou com poucas evidências, de modo a levantar
evidências de sua execução.

- Diminuir os índices de reclamações relacionadas aos diversos setores da unidade escolar.

- Fazer da Etec Gino Rezaghi um local prazeroso para se estudar e trabalhar. 

 

METODOLOGIA

Realizar um levantamento dos principais problemas elencados na escola, que são passíveis de soluções, tais como:
problemas no atendimento a clientes, planos de ações pendentes, insatisfação por situações diversas pelos docentes,
reclamações sobre infraestrutura, entre outros.

Criar mecanismos de acompanhamento de projetos elencados no PPG da unidade, visando seu cumprimento integral.

Reorganizar a sistemática de reuniões, buscando momentos de discussão com maior foco nos resultados esperados.

Sistematizar procedimentos rotineiros mas que afetam diretamente na satisfação dos clientes internos.

CRONOGRAMA        

Abril Análise do Plano Plurianual de Gestão, elencando as principais
situações problema e criando uma planilha própria para
acompanhamento de todos os projetos;

Reunião com as lideranças dos diversos setores na identificação
das principais falhas a serem sanadas;

Distribuição de tarefas de preparação para melhorias:

- Sistematização de prazos para compras e cotações
(D.Serv.Adm);

- Sistematização de pesquisa de satisfação de atendimento ao
cliente (D. Serv. Acad.);

Acompanhamento do projeto Parceria Escola-Empresa
(Direção);

Controle de baixa de inservíveis
1ª quinzena Maio Criação de cronograma de reuniões objetivas com os diversos

setores da U.E.

Preparação de materiais para capacitações

Projeto Parceria Escola/Empresa – Convites a empresários para
visitas à unidade escolar.

Criação de materiais de divulgação da Etec para toda a
comunidade.

Capacitação para docentes (Coord. Pedag. E Orient. Educac.)

Realização de manual para a Capacitação para funcionários:
Respostas a perguntas frequentes

Análise do Observatório escolar (planos de ações) a serem
realizados.

2ª quinzena Maio Capacitação de funcionários – Projeto Atendimento Nota 10

Reuniões por departamento para estreitar os relacionamentos
profissionais, visando a melhoria no clima organizacional.
(D.Adm./ D. Acad./ Coord. Pedag)
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- Levantamento dos resultados obtidos na pesquisa de satisfação
da Secretaria Acadêmica.  (1º mês)

Controle de baixas de inservíveis
1ª quinzena Junho Capacitação de funcionários – Diretoria administrativa – rodízio

Capacitação de funcionários – Diretoria Acadêmica – rodízio

 
2ª quinzena Junho Reuniões para verificação de resultados obtidos até o momento

neste projeto.

Capacitação de funcionários – Projeto Atendimento Nota 10

Acompanhamento e reunião dos projetos em execução na
unidade escolar constantes do PPG 2018/2022.

 
Julho Finalizações do semestre, avaliações do projeto, reorganização

de atividades traçadas inicialmente.

Retomada dos projetos com os diversos responsáveis.
Agosto Capacitação de funcionários – Projeto Atendimento Nota 10

Reuniões por departamento para estreitar os relacionamentos
profissionais, visando a melhoria no clima organizacional.
(D.Adm./ D. Acad./ Coord. Pedag)

- Levantamento dos resultados obtidos na pesquisa de satisfação
da Secretaria Acadêmica até o momento.  (3 meses)

- Traçar necessidades de capacitações conforme os resultados da
pesquisa.

Organizações prévias do aniversário de 10 anos da Etec Gino
Rezaghi

Setembro Organização e Realização do aniversário de 10 anos da Etec
Gino Rezaghi

Reunião com os responsáveis por projetos na avaliação dos
resultados parciais

Reunião com toda a comunidade interna para elucidação do
WEBSAI

Outubro Feira Técnico Científico Cultural. (organização e realização)
Novembro Capacitação de funcionários – projeto Atendimento Nota 10

 
Dezembro Reunião com os diversos setores e responsáveis por projetos

para análise de relatório final dos resultados obtidos.

Reunião com toda a comunidade escolar para apresentação dos
resultados e planejamento do próximo ano.

 

 

RESULTADOS ESPERADOS

- Realizar controles dos projetos executados na Escola, visando o seu integral cumprimento.

- Realizar capacitações nos diversos setores buscando a melhoria contínua de todos os profissionais envolvidos na
escola.
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- Realizar atividades elencadas no Observatório Escolar como pendentes, ou com poucas evidências, de modo a levantar
evidências de sua execução.

- Diminuir os índices de reclamações relacionadas aos diversos setores da unidade escolar.

- Fazer da Etec Gino Rezaghi um local prazeroso para se estudar e trabalhar. 
Metas associadas:

-> Realizar 6 campanhas de conscientização do bom uso de equipamentos e áreas de uso comum para toda a comunidade interna até
dez/2018
-> Realizar 6 capacitações para docentes até dez/2019
-> Realizar 8 capacitações para funcionários administrativos até dez/2018.

Projeto: ENDOMARKETING

Responsável(eis): Equipe Gestora

Data de Início: 15/05/2015

Data Final: 10/12/2018

Descrição:

ENDOMARKETING

Resumo:

Este projeto trata da sistematização da comunicação institucional da Etec Gino Rezaghi que visa garantir uma
comunicação eficiente entre todos os setores da unidade, envolvendo tanto comunidade interna quanto externa.

Justificativa:

Atualmente, a Etec Gino Rezaghi não possui uma padronização da Comunicação Institucional, o que tem dificultado
algumas divulgações e informes à comunidade escolar. Para isto, faz-se necessário estabelecer e padronizar um setor de
comunicação, adequando aos meios formais e ferramentas que serão utilizadas para alcançar nossos objetivos.

Medologia:

- Padronizar todos os documentos da escola.

- Verificar quais canais e ferramentas podem ser utilizados na Comunicação Institucional

- Estudar qual canal é mais adequado a cada público.

Cronograma:

Pesquisa junto aos alunos para verificar o grau de satisfação
referente à comunicação interna

Até Julho/2015

Padronizar documentos da Etec Gino Rezaghi Até julho/2015
Verificar canais e ferramentas mais adequados através de
pesquisa  junto aos alunos, pais, docentes e funcionários

Até Dezembro /2015

Análise das respostas obtidas e realizar uma pesquisa teste Até abril/2016
Pesquisa  de retorno Até julho /2016
Adequações ao projeto para melhoria continua Até dezembro/2016
Sistematização do processo Até dez/2017
Reavaliação do projeto, novas pesquisas de satisfação e
adequações

Até Abril/2018

Sistematização dos processos com avaliação final. Até dez/2018
Metas associadas:

-> Adequar a identidade visual da Etec Gino Rezaghi, sistematizando os processos até dezembro de 2018
-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades administrativas realizadas na Etec, com tiragem mínima de 100
exemplares até Dez/2018.
-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima de 600 exemplares, na
Etec até Dez/2018.
-> Aumentar a visualização da Etec através das ferramentas digitais em 20% nos acessos até dez/2018

Projeto: ATENDIMENTO NOTA 10

Responsável(eis): Maria Cristina Lopes

Data de Início: 10/04/2015
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Data Final: 15/12/2018

Descrição:

PROJETO: ATENDIMENTO NOTA 10.

Resumo:

O Projeto “Atendimento Nota 10” faz parte do Plano Plurianual de Gestão 2015-2019, desenvolvido para oferecer subsídios aos funcionários da
Etec Gino Rezaghi para cumprirem suas funções de forma a atender os clientes internos e externos com excelência.  

Justificativa:

O bom atendimento ao cliente é essencial para os negócios de qualquer empresa. Isto não se diferencia em uma Escola Técnica. Principalmente
nas Etecs, pertencentes ao Centro Paula Souza que objetiva oferecer Ensino de Qualidade, esta é uma necessidade básica para que os alunos
possam se espelhar nos serviços prestados pela equipe e sintam-se motivados a aplicar os mesmos tratamentos recebidos, em seus clientes
futuros.

Profissionais despreparados e estratégias ineficazes podem prejudicar a reputação de toda uma equipe que zela pela eficácia em seus
procedimentos. Portanto, oferecer subsídios para que todo o grupo de funcionários da Etec Gino Rezaghi possa estar preparado a oferecer
ensino e atendimento de qualidade, é uma necessidade básica para a unidade continuar se solidificando no Município.

Objetivos:

- Oferecer subsídios aos funcionários no cumprimento de suas funções.

- Padronizar o atendimento de clientes internos e externos, com excelência.

- Disseminar conhecimento para contribuir com a elevação do nível de eficiência e eficácia nos departamentos da unidade.

- Possibilitar aos participantes informações e situações de aprendizagens, visando o desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias a atuação de um funcionário de Escola Técnica.

Medologia:

- Serão oferecidas palestras para o conhecimento das regras do bom atendimento.

- Realização de oficinas com o intuito de “colocar em prática” os conhecimentos adquiridos.

- Realização de questionário com clientes internos e externos para verificação do grau de satisfação com os serviços
oferecidos antes, durante e depois das capacitações.

Cronograma:

Atividade Período
Preparação das palestras para o atendimento deste projeto Até abril/2015
Questionário junto aos alunos para verificação da satisfação dos
serviços ofertados na Etec Gino Rezaghi

Até Maio/2015

Tabulação dos questionários Até Junho/2015
Definição dos temas das 8 capacitações a serem ofertadas Até Julho/2015
Capacitação 1: Atendimento Nota 10 agosto/2015
Capacitação 2: Dezembro/2015
Questionário junto aos alunos para verificação da satisfação dos
serviços ofertados na Etec Gino Rezaghi

Dez/2015

Capacitação 3 Abril/2016
Capacitação 4 Outubro /2016
Questionário junto aos alunos para verificação da satisfação dos
serviços ofertados na Etec Gino Rezaghi

Dez/2016

Capacitação 5 Abril/2017
Capacitação 6 Outubro/2017
Questionário junto aos alunos para verificação da satisfação dos
serviços ofertados na Etec Gino Rezaghi

Dez/2017

Capacitação 7 Abril/2018
Capacitação 8 Outubro/2018
Questionário junto aos alunos para verificação da satisfação dos
serviços ofertados na Etec Gino Rezaghi

Dez/2018

Avaliação deste projeto e relatório final  Dez/2018
Metas associadas:
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-> Realizar 8 capacitações para funcionários administrativos até dez/2018.
-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades administrativas realizadas na Etec, com tiragem mínima de 100
exemplares até Dez/2018.

Projeto: GINO RECICLA

Responsável(eis): Thelma Silva Campos

Data de Início: 20/03/2018

Data Final: 15/12/2018

Descrição:

 

PROJETO GINO RECICLA

RESPONSÁVEIS – Prof. Thelma Campos

JUSTIFICATIVA

Quando ouvimos falar sobre meio ambiente, pensamos logo em campos, flores e lugares que existam plantas ou animais
a serem preservados. No entanto, a expressão meio ambiente vai muito além de espaços específicos. Trata-se de qualquer
espaço em que um ser vivo ocupe.

A questão do lixo está ganhando importância maior a cada ano, à medida que a economia se expande e incentiva o
descarte.

Diariamente vemos uma grande quantidade de produtos recicláveis, como garrafas Pet, plásticos, papelões, garrafas,
latinhas de alumínio e uma grande variedade de itens, se somam a um montante cada vez maior de lixo orgânico. Nem
toda essa produção tem o destino recomendado, como um aterro sanitário ou uma usina de reciclagem. Parte destes itens
descartáveis vão parar em rios, córregos e em áreas verdes, poluindo a natureza e, por vezes, lençóis freáticos. Deste
modo, é fundamental se conscientizar o público da Etec Gino Rezaghi na necessidade de se dar um destino correto a
estes materiais, incentivando-os a preservar o ambiente em que vivemos, vez que é dever de todo cidadão preservar o
meio ambiente. Também vale ressaltar nestas campanhas que todos estes materiais, que a princípio podem parecer lixo,
são na verdade materiais a serem reciclados e que podem gerar renda e benefícios a qualquer indivíduo que tenha
disposição em levar adiante tal trabalho.

Portanto, este projeto visa criar uma sistematização através de campanhas de conscientização e arrecadação de materiais
que poderão ser reciclados gerando renda que poderá ser revertida em materiais educacionais na unidade de ensino ou
ainda como forma de pagar por serviços essenciais de manutenção que muitas vezes não possuem uma verba
governamental destinada para este fim.

 

OBJETIVOS

- Conscientizar os adolescentes sobre a importância em se dar um destino correto aos resíduos sólidos urbanos (lixo
orgânico e seco)

- Mostrar a importância de separar o lixo que pode ser reciclado.

- Gerar renda através da reciclagem de materiais para ser utilizada em investimentos na unidade escolar.

 

CRONOGRAMA

Março: Lançamento da gincana de arrecadação de materiais / Campanha inicial sobre a importância da reciclagem de
materiais.

Mensalmente: Arrecadação de materiais diversos através de gincana entre os alunos do Ensino Médio e dos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, para posterior venda.

Mensalmente: Ao final de cada mês, reunião com a equipe de direção da Etec Gino Rezaghi para apresentação dos
resultados obtidos de arrecadação de materiais e possíveis valores conseguidos através da venda destes materiais e
consequente análise e destinação destes valores para materiais a serem usados em ocasiões emergenciais na Unidade
Escolar.
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Bimestralmente: Apresentação de material de divulgação de resultados obtidos nos informativos da escola, murais e/ou
site da escola.

Dezembro: Apresentação dos resultados Finais à comunidade escolar, demonstrando quantas possibilidades surgem
através do uso consciente de materiais que podem ser reciclados.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

- Conscientizar os adolescentes sobre a importância em se dar um destino correto aos resíduos sólidos urbanos (lixo
orgânico e seco)

- Mostrar a importância de separar o lixo que pode ser reciclado.

- Gerar renda através da reciclagem de materiais para ser utilizada em investimentos na unidade escolar.

- Perceber o uso consciente dos lixos de coleta seletiva.

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima de 600 exemplares, na
Etec até Dez/2018.
-> Melhorar a infraestrutura predial incentivando a sustentabilidade em 100% dos ambientes até Dez/2021

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018

Responsável(eis): Jeice Galvani S. Oliveira

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação Pedagógica - 2018

 

Resumo:  
hEste projeto objetiva melhorar a qualidade das aulas para redução da evasão, em 50%  principalmente na Habilitação Profissional Técnica em
Logística e em Segurança Do Trabalho, ambas no período noturno (2º módulos). Além disso visa assegurar projetos interdisciplinares, melhorar
a capacitação e motivação dos docentes em relação ao processo ensino-aprendizagem, progressão parcial e recuperação contínua.

 

OBJETIVOS

Geral

Produzir trabalhos e atividades integradoras dos componentes curriculares dos cursos técnicos, procurando desta forma, interligar “a preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores (Artigo 35 da LDB)” à prática profissional.

Reduzir pelo menos em 50% as perdas nas habilitações profissionais técnicas em Logística e Segurança do Trabalho, no 2º módulo, período
noturno, a partir da motivação de aulas práticas mais dinâmicas e inovadoras.

 

Específico

- Articular entre teoria e prática para o desenvolvimento de competências e habilidades;

- Proporcionar aulas práticas, mais dinâmicas e participativas com a intervenção dos alunos, para obtenção de um melhor desempenho;

- Capacitar e proporcionar aos professores o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos de ensino que promovam melhorias nas aulas
prática;
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- Elevar o índice de satisfação e motivação aos alunos com as aulas práticas.

 

JUSTIFICATIVA

Através de dados levantados no WebSai e pesquisa interna sobre satisfação do curso, foram apontados questões relevantes que interferem, de
alguma forma, no processo de ensino-aprendizagem e nas aulas práticas, que segundo os discentes não estão acontecendo.

 

Conforme dados do SAI de 2016, na Área Práticas Pedagógicas – questão: “com que frequência os seus professores propõem o uso de
laboratórios, oficinas e ambientes específicos para a realização de atividades práticas no seu curso?”, 11,99% dos alunos respondeu à alternativa
A – sempre; 23,60% - B- muitas vezes; 49,90% – C – algumas vezes; 14,51% - D nunca. Na questão: “No seu curso, os professores propõem a
realização de projetos interdisciplinares envolvendo várias disciplinas?”  24,18% respondeu à alternativa A – sempre; 29,21%, alternativa B –
muitas vezes; 33,66%, alternativa C – algumas vezes, 12,96% alternativa D – nunca.

Na questão 19 e 20 do Desempenho escolar, “A escola oferece sistematicamente outras atividades e projetos fora do horário normal de aulas para
alunos que têm dificuldades de aprendizagem?”, 9,48% respondeu à alternativa A – sempre; 20,70%, alternativa B – muitas vezes; 40,46%,
alternativa C – algumas vezes, 29,40% alternativa D – nunca.

“As atividades de reforço e recuperação oferecidas pela escola tem contribuído para que você e/ou seus colegas resolvam as dificuldades de
aprendizagem”, 23,02% respondeu à alternativa A – sempre; 34,04%, alternativa B – muitas vezes; 29,01%, alternativa C – algumas vezes,
13,93% alternativa D – nunca

 

Percebe-se nestes dados que, para os alunos, as aulas práticas em laboratórios acontecem apenas algumas vezes (49,9%), na questão de projetos
interdisciplinares, 46,62% dos alunos acreditam que só são aplicados algumas vezes ou nunca, e 42,94% alegam que não são aplicadas atividades
de reforço e recuperação. Portanto, é necessária a presença da Coordenação Pedagógica cotidianamente para verificação das práticas realizadas
em sala de aula pelos docentes, assim como o oferecimento de capacitações internas pela própria unidade e externas, pela Cetec Capacitações,
para promover estas práticas.

 

As aulas práticas para o curso técnico, são essenciais para o desenvolvimento escolar do aluno e, o professor estando capacitado sobre
desenvolver as competências e habilidades do curso, os discentes ficarão mais motivados, e as perdas serão reduzidas consequentemente.

 
A jus�fica�va para implantação e aprovação do referido projeto, é a necessidade sistemá�ca de reduzir as atuais perdas existentes em alguns
cursos técnicos, buscando-se alcançar a excelência que esperamos nos cursos ofertados nas  ETEC's pelo Centro Paula Souza.
 
A par�r dos dados dos conselhos finais do ano de 2017, constatou-se que houve anteriormente redução da evasão porém,  ainda há a
necessidade de con�nuidade do projeto, haja visto que ainda temos em alguns cursos índices de perdas acima do esperado.
 
Na tabela abaixo, podemos comparar a entrada no início do 1º semestre 2017 com a entrada da mesma turma no módulo seguinte, ou seja, no
início do 2º semestre 2017. 
 
De acordo com esta tabela, o trabalho dos Coordenadores, Orientador Educacional e Coordenação Pedagógica, deverão ter como foco as
turmas das habilitações profissionais técnicas de Logís�ca e Segurança do Trabalho, ambas no período noturno, pois as mesmas apresentaram
índices de perdas superiores a 20%, como podemos notar a seguir:
 
* Logística Noturno  2017  
    

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 10%

 40 36
2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 25,71%
 35 26

3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 11,53%

 26 23
    
* Segurança do Trabalho Noturno   
    

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 15%
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 40 34
2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 21,62%
 37 29

3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 6,45%

 31 29
    
* Administração Tarde    

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 10%

 40 36

3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 15,62%

 32 27
    
* Administração Noite    

2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 17,64%

 34 28
    
* Recursos Humanos    

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(2º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) (1º Semestre 2018)

10%
 40 36

    
* Segurança do Trabalho Médiotec  - Período Vespertino  

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(2º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) (1º Semestre 2018) 4%

 25 24
 
As perdas evidenciadas permaneceram da seguinte forma:
 
- Habilitação Profissional Técnica de Logís�ca: - 2º módulo – 25,71%
- Habilitação Profissional Técnica de Segurança do Trabalho – 2º módulo – 21,62%
 
Portanto, o projeto deverá atuar nestas habilitações, buscando a redução das perdas em 50%, da qual pretende-se a�ngir os seguintes
percentuais no próximo semestre:
 
- Habilitação Profissional Técnica de Logís�ca: - 2º módulo – 12,85%
- Habilitação Profissional Técnica de Segurança do Trabalho – 2º módulo – 10,81%

 

 

METODOLOGIA

  Visitas às salas de aula para acompanhar o trabalho do docente;
ü  Capacitação aos docentes presencial e online através do blog (que será criado para coordenação pedagógica) e acompanhamento das atividades realizadas nos

diferentes componentes;
ü   Reunião com professores de componentes afins;
ü   Acompanhar o planejamento e a execução das aulas práticas;
ü  Realizar pesquisa de satisfação com os docentes (google docs) no início do semestre letivo, para subsidiar o grau de satisfação para com a instituição, além disso,

 gerar relatórios e gráficos através das   planilhas de acompanhamento;
ü   Realizar pesquisa de satisfação com os alunos por meio de um questionário criado por esta coordenação (google docs) no término das aulas para subsidiar o grau

de satisfação e além disso, gerar relatórios e gráficos através das   planilhas de acompanhamento;
ü   Divulgar os resultados obtidos para a comunidade escolar;
 
RESULTADOS ESPERADOS
 
 Ter reduzido em pelo menos 50% as perdas dos alunos matriculados na Habilitação Profissional Técnica em Logística (noturno) para os 1º e 2º semestres letivos de

2018;
Ter capacitado pelo menos 80% dos 40  professores para ministrar aulas práticas nos cursos técnicos;
Ter capacitado pelo menos 80% dos 40 professores com aulas atribuídas na unidade na elaboração de atividades interdisciplinares; 
Ter promovido duas atividades interdisciplinares  na área de gestão, focando os cursos que apresentaram maiores índices de perdas e que são objeto deste projeto.

h
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METAS

 

Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2018.

 

 

 
 
Reunião com os
coordenadores sobre a
estratégia das atividades
interdisciplinares e das aulas
práticas, dos componentes
para cada eixo

01/02/2018 08/02/2018 ht

 Apresentação do Projeto e alinhamento com os coordenadores e
docentes 05/02/2018 09/02/2018

 Aula inaugural em conjunto com os coordenadores de curso para
apresentar aos alunos a escola, o curso e a profissão 15/02/2018 28/02/2018

 Orientação e suporte aos docentes sobre a proposta das
atividades e projetos interdisciplinares 01/03/2018 15/03/2018

 Orientação e suporte aos docentes sobre as aulas práticas e
avaliação por competências 16/03/2018 26/03/2018

 
Implantar mecanismos que favoreçam a preparação docente
viabilizando a formação e qualificação sobre atividades
interdisciplinares

02/04/2018 13/04/2018

 

Preparação docente viabilizando a formação e qualificação sobre
as aulas práticas

 

13/04/2018 a
20/04/2018  

 

 

 

Realização de Pesquisa de Satisfação com os Docentes com
relação à motivação dos mesmos.

16/04/2018 30/04/2018

 Orientar os professores quanto à avaliação por Competência e
recuperação contínua 23/04/2018 07/05/2018

 Assistir as aulas, realizando acompanhamento e registros das
atividades didáticas em sala de aula. 25/04/2018 10/05/2018

 Feedback aos docentes sobre as ações, dinâmicas dentro da sala
de aula.

11/05/18 a
25/05/2018  

 Reunião com Orientador Educacional para avaliação das
necessidades dos alunos apontadas nas entrevistas.

20/05/2018 a
05/06/2018  

 

 

 

Análise e acompanhamento dos projetos e suporte aos docentes
sobre as atuações e necessidades do projeto

01/06/2018 15/06/2018

 Apresentar os resultados a Direção, Coordenação e a
comunidade escolar 18/06/2018 29/06/2018

 Fechamento semestral Relatório Final 02/07/2018 06/07/2018

 Participação nos Conselhos de Classe Intermediário( E.M. e
ETIMs) e Final (Habil. Prof. Técnicas)

08/07/2018 a
11/07/2018  

 Organização de Documentações, análise de resultados obtidos
para preparação do Planejamento Escolar – 2º semestre.

12/07/2018 a
22/07/2018  

 

 

Reunião com os coordenadores sobre a estratégia das atividades
interdisciplinares e das aulas práticas, dos componentes para
cada eixo

23/07/2018 24/07/2018

 Apresentação do Projeto e alinhamento com os coordenadores e
docentes 23/07/2018 31/07/2018

 Aula inaugural em conjunto com os coordenadores de curso para
apresentar aos alunos a escola, o curso e a profissão 24/07/2018 a 31/07/2018

 Orientação e suporte aos docentes sobre a proposta das
atividades e projetos interdisciplinares 01/08/2018 15/08/2018

 Orientação e suporte aos docentes sobre as aulas práticas e
avaliação por competências 16/08/2018 31/08/2018

 
Implantar mecanismos que favoreçam a preparação docente
viabilizando a formação e qualificação sobre atividades
interdisciplinares

01/09/2018 14/09/2018

 Preparação docente viabilizando a formação e qualificação sobre
as aulas práticas 15/09/2018 28/09/2018

 Realização de Pesquisa de Satisfação com os Docentes.

 

15/09/2018 a
28/09/2018
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 Assistir as aulas, realizando acompanhamento e registros das
atividades didáticas em sala de aula. 01/10/2018 15/10/2018

 Orientar os professores quanto à avaliação por Competência e
recuperação contínua 15/10/2018 31/10/2018

 Feedback aos docentes sobre as ações, dinâmicas dentro da sala
de aula. 01/11/2018 15/11/2018

 Análise e acompanhamento dos projetos e suporte aos docentes
sobre as atuações e necessidades do projeto 15/11/2018 30/11/2018

 Apresentar os resultados a Direção, Coordenação e a
comunidade escolar 03/12/2018 14/12/2018

 Fechamento semestral Relatório Final 14/12/2018 31/12/2018

 

 
Metas associadas:

-> Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2018, nos segundos módulos
(período noturno)
-> Realizar 6 capacitações para docentes até dez/2019

Projeto: PROJETO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2018

Responsável(eis): Alesson Nunes de Souza

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

PROJETO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2018

 

Resumo:  

De início o projeto foi gerido a partir de alguns indicadores como do CEETEPS (Web Sai ), Banco de Dados da CETEC, do – Plano Plurianual de G
ETEC e Dados dos Conselhos de Classe). Este projeto Tem como principal intuito, otimizar e melhorar os atuais índices da unidade bem como a sat
de nossos alunos frente ao Centro Paula Souza. Atualmente, os cursos que mais apresentam perdas são os da área de gestão e negócios e Saúde, Mei
Ambiente e Segurança; em especial nos 2º Módulos, de Logística (noturno) 25,71% ; e de Segurança do Trabalho (noturno) 21,62% , torna-se neces
plano de ação focado nos primeiros módulos e segundo módulos deste cursos, objetivando 50% de redução destes índices no ano. A proposta nortea
projeto será a realização de constantes entrevistas para assim detectar e antecipar futuras intercorrências na vida acadêmica de nossos educandos, ten
compreender os principais causadores dos índices de perda que atualmente persiste dentro dos cursos ofertados. O projeto visará atender as necessid
expostas, para assim reduzir as taxas de perda dos cursos procurando implementar projetos que desenvolvam e melhorem principalmente a comunic
entre a escola e seus alunos considerando a melhoria e o desenvolvimento do processo de aprendizagem, a redução do número de progressões parcia
serem realizadas no próximo ano letivo, a implementação de testes vocacionais e oferecimento de palestras sobre o perfil profissional do aluno bem 
atual mercado de trabalho;

 

OBJETIVOS

 

OBJETIVO GERAL

 O objetivo principal deste projeto é pautado na busca pela redução de perdas dentro dos cursos ofertados, otimizando e melhorando a relação
entre nossos alunos com a unidade de ensino. O foco é a sistemática redução do número de evasões existentes, em 50% nas habilitações
profissionais técnicas oferecidas pela U.E., bem como do número de alunos que permanecem de Progressão Parcial.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

-Propiciar a melhora nas relações entre os alunos e também aluno e professores;

-Criar mecanismos de coerção para controle de faltas dos alunos especialmente nas primeiras semanas de aula em todas as turmas /cursos que a
unidade dispõe;

-Aprimorar a comunicação com alunos faltosos por contato telefônico e por meio de entrevistas na tentativa de entender os problemas e auxiliá-
los.

 

JUSTIFICATIVA
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  A jus�fica�va para implantação e aprovação do referido projeto, é a necessidade sistemá�ca de reduzir as atuais perdas existentes em alguns
cursos técnicos, buscando-se alcançar a excelência que esperamos nos cursos ofertados nas  ETEC's pelo Centro Paula Souza.
 
A par�r dos dados dos conselhos finais constatou-se que houve anteriormente redução da evasão, porém ainda há a necessidade de
con�nuidade do projeto, haja visto que ainda temos em alguns cursos, índices de perdas acima do esperado.
 
Na tabela abaixo, podemos comparar a entrada no início do 1º semestre 2017 com a entrada da mesma turma no módulo seguinte, ou seja, no
início do 2º semestre 2017. 
 
De acordo com esta tabela, o trabalho dos Coordenadores, Orientador Educacional e Coordenação Pedagógica, deverão ter como foco as
turmas das habilitações profissionais técnicas de Logís�ca e Segurança do Trabalho, ambas no período noturno, pois as mesmas apresentaram
índices de perdas superiores a 20%, como podemos notar a seguir:
 
* Logística Noturno 2017

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 10%

 40 36
2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 25,71%
 35 26

3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 11,53%

 26 23

* Segurança do Trabalho Noturno

1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017)

15%
 40 34

2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 21,62%

 37 29
3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2016) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 6,45%
 31 29

* Administração Tarde
1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 10%
 40 36

3º Módulo Entrada Saída 3º Módulo % de perda comparativa
(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) 15,62%

 32 27

* Administração Noite
2º Módulo Entrada Entrada 3º Módulo % de perda comparativa

(1º Semestre 2017) (1º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) 17,64%
 34 28

* Recursos Humanos
1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa

(2º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) (1º Semestre 2018)
10%

 40 36

* Segurança do Trabalho Médiotec  - Período Vespertino
1º Módulo Entrada Entrada 2º Módulo % de perda comparativa

(2º Semestre 2017) (2º Semestre 2017) (1º Semestre 2018) 4%
 25 24
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As perdas evidenciadas permaneceram da seguinte forma:
 
- Habilitação Profissional Técnica de Logís�ca: - 2º módulo – 25,71%
- Habilitação Profissional Técnica de Segurança do Trabalho – 2º módulo – 21,62%
 
Portanto, o projeto deverá atuar nestas habilitações, buscando a redução das perdas em 50%, da qual pretende-se a�ngir os seguintes
percentuais no próximo semestre:
 
- Habilitação Profissional Técnica de Logís�ca: - 2º módulo – 12,85%
- Habilitação Profissional Técnica de Segurança do Trabalho – 2º módulo – 10,81%
 
 
 

METODOLOGIA

Pela metodologia a ser aplicada teremos como proposta da atividade do Orientador, o atendimento às necessidades dos educandos, de forma a
criar um vínculo de confiança e a ajudar no desenvolvimento do aluno como ser humano e agente social, bem como proporcionar um ambiente
mais acolhedor. Será mantido e aperfeiçoado o Projeto “Entrevistas com Alunos de Baixa Frequência” nos 1º e 2º semestres de 2018, com o
intuito de compreender os reais motivos, onde serão realizadas entrevistas diretas por meio de um convite para um “bate-papo”, de forma
individualizada ou mesmo coletiva. Serão analisadas as causas da baixa frequência dos alunos e o que pode ser feito para auxiliá-los. Após a
realização das entrevistas serão tabulados os dados obtidos, bem como será aplicado questionário de expectativas para alunos ingressantes, de
satisfação no final do 1º e 2º semestre de 2018 e os resultados, serão discutidos em reunião com os coordenadores e direção.

Importante compreender que progressões parciais podem atuar como um terrível desestimulador para alguns alunos, sendo necessário a
tomada de algumas medidas tais como, a análise em documentos e registros de avaliação, análises sobre o processo de ensino levando à
compreensão dos reais motivos que fizeram com que estes alunos adquirissem tais dificuldades; também serão analisadas as atas do conselho de
classe intermediário e final. Paulatinamente procurar entrevistar os alunos que estarão em regime de Progressão, para assim entender quais foram
suas dificuldades e tentar solucioná-las; demonstrar os resultados com o apoio da Coordenadora Pedagógica para que esta possa criar
mecanismos e auxiliar os docentes para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Também deverá ser realizado acompanhamento de todo o
processo de desenvolvimento das progressões parciais dos alunos, objetivando primar pelo seu direito de recuperação contínua. Os resultados
deste acompanhamento serão expostos em reunião com os coordenadores e nos conselhos de classe.

 

RESULTADOS ESPERADOS

      Ter reduzido o índice de perdas de alunos em 50% nos 1º e 2º semestres letivos de 2018, nos segundos Módulos das Habilitações Profissionais
Técnicas de Logística e Segurança do Trabalho (ambas no período noturno).

       Ter reduzido significativamente a taxa de alunos que estejam insatisfeitos com o modelo de comunicação que existe entre eles e a unidade
escolar em 25% de todos os alunos matriculados nos 1º e 2º semestres letivos de 2018.

      Ter solucionado o número de Progressões Parciais em todas as habilitações técnicas oferecidas na unidade.
      Ter realizado teste de perfil profissional em 70% dos alunos matriculados em todas as habilitações técnicas oferecidas no ano de 2018.

 

METAS

- Adequar os espaços ociosos da Etec para o atendimento dos alunos do ETIM até dez 2018.

- Reduzir em 50% os índices de perdas dos segundos módulos das Habilitações Técnicas Profissionais de Logística e Segurança do Trabalho no
período noturno.

 

ATIVIDADES

 

Atividade Data inicial Data final  

 

Reunião com docentes e coordenadores de curso para apresentação do
projeto do OE.

 

 

 

 

Recepção de alunos e apresentação do Orientador Educacional aos
discentes e suas atribuições.

01/02/2018 a
15/02/2018

 

 

15/02/2018

 

 

 

 

22/02/2018
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 Elaborar programação das entrevistas com os alunos em Progressão Parcial 22/02/2018 28/02/2018   
 Entrevistas com alunos para verificação das causas das faltas (com alunos

abaixo de 75% de frequência). 01/03/2018 15/03/2018   

 Executar entrevistas individuais do Projeto “Entrevistas com Alunos de
Baixa Frequência”, 16/03/2018 30/03/2018   

 

Executar entrevistas individuais com os alunos que possuem Progressão
Parcial em algum Componente Curricular.

 

 

 

25/03/2018 a
10/04/2018     

 Participar de reunião com o ATA, e levantamento dos profissionais
necessários para oferecimento de palestras aos alunos. 02/04/2018 16/04/2018   

 Comparar e analisar os dados coletados no 1º bimestre/2018 com o último
de 2017 17/04/2018 30/04/2018   

 Realizar entrevistas individuais do Projeto “Entrevistas com Alunos de
Baixa Frequência"; 01/05/2018 16/05/2018   

 Desenvolver e aplicar relatórios de satisfação referente às aulas com os
alunos 17/05/2018 31/05/2018   

 Realizar palestras motivacionais para os alunos dos Cursos Técnicos
Noturnos. 01/06/2018 15/06/2018   

 Produção de relatório para demonstrar os resultados obtidos no 1º
semestre/18. 18/06/2018 02/07/2018   

 Organizar preparativos para Palestras Profissionalizantes; 03/07/2018 18/07/2018   

 

Comparar e analisar os dados coletados no 2º bimestre/2018, apresentando-
os aos coordenadores de curso em reunião

 

 

03/07/2018 a
15/07/2018     

 Apresentação do OE e suas atribuições aos discentes dos 1ºs módulos/2º
semestre 19/07/2018 31/07/2018   

 Entrevistas individuais do Projeto com Alunos de Baixa Frequência”e de
progressão parcial 01/08/2018 15/08/2018   

 Aplicação de questionário de expectativas a ser aplicado nos Módulos/Séries
iniciais 16/08/2018 31/08/2018   

 “Entrevistas Alunos de Baixa Frequência”, com progressão parcial nos
cursos modulares 03/09/2018 17/09/2018   

 

Realizar testes vocacionais, no E.M, Médio Integrado e Técnico.

 

 

10/09/18 a
14/09/2018    

 

Organizar os preparativos para a Feira Técnico Científico Cultural,
orientando os alunos na execução das tarefas.

 
18/09/2018 02/10/2018    

 Auxiliar alunos na realização da FTCl, fazer apont. dos alunos na execução
de suas tarefas. 03/10/2018 17/10/2018   

 Realizar entrevistas individuais do Projeto “Entrevistas com Alunos de
Baixa Frequência”, 18/10/2018 01/11/2018   

 Tabular dados estatísticos obtidos no 3º bimestre/18 e reunir-se com
coordenadores 02/11/2018 16/11/2018   

 Realizar entrevistas individuais do Projeto “Entrevistas com Alunos de
Baixa Frequência 17/11/2018 29/11/2018   

 Entrevistas individuais e entrevistas dos alunos com progressão parcial;
reunião com a ATA 30/11/2018 09/12/2018   

 Levantamento dos dados estatísticos de todos os projetos executados no ano
de 2018 e elaborar relatório. 10/12/2018 14/12/2018   

 Participação em reunião de coordenadores de curso para apresentação dos
resultados e análise 15/12/2018 20/12/2018   

 Elaboração de relatório final para Reunião com Direção para demonstrar
os resultados obtidos durante o ano de 2018. 21/12/2018 31/12/2018   
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Metas associadas:

-> Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2018, nos segundos módulos
(período noturno)

Projeto: PROJETO #SABER+

Responsável(eis): Profs Adriana Moreto Sgob, Márcio Roberto Sartori e alunos monitores voluntários

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 15/12/2018

Descrição:

PROJETO #SABER+

RESPONSÁVEIS: Prof. Adriana Moreto Sgob, Márcio Roberto Sartori, alunos dos 3os anos do Ensino Médio e ETIM
Informática

 

JUSTIFICATIVA

Com base nos índices obtidos pela Etec Gino Rezaghi na avaliação SARESP 2017, notou-se que a escola, apesar de
apresentar índices muito melhores do que as escolas estaduais do município a que pertence, ainda assim tem decaído nos
índices dos componentes de Matemática e Língua Portuguesa. Nota-se também que os índices dos alunos que ainda se
encontram nos níveis abaixo do básico e básico tem seus valores significativos. Acredita-se que as razões para estes
números sejam a falta de pré-requisitos que muitos alunos chegam na Etec pelas dificuldades encontradas no ensino
fundamental. Apesar de todo o esforço da equipe de docentes em dar assistência aos alunos, ainda assim os resultados
não são os mais desejáveis. Uma das possíveis soluções para esta situação seria a implantação de classes de reforço
paralelas às aulas. No entanto, não existe uma sistemática de aulas de reforço na instituição. Portanto, após ter sido
detectado tanto pelo corpo docente e direção, os alunos também percebem que um estudo a mais poderia gerar melhores
resultados, não apenas no SARESP, OBMEP, ENEM, como também em outras avaliações. Portanto este projeto visa o
oferecimento de turmas de reforço acompanhadas por alunos monitores voluntários que pretendem formar grupos de
estudo nos horários de folga (almoço e dias em que os cursos integrados não possuem todas as 8 aulas) e coordenadas
pelos professores coordenadores dos cursos envolvidos.

OBJETIVOS

-Criar grupos de estudo durante os horários de almoço e/ou outros onde os alunos desenvolverão aulas de reforço para os
próprios colegas de forma voluntária.

- Melhorar os índices do SARESP obtidos pela Unidade Escolar nos componentes de Matemática e Língua Portuguesa.  

CRONOGRAMA

ABRIL : Detecção pelos coordenadores e docentes dos alunos que apresentam maiores dificuldades (de todas as séries) e
precisam de um acompanhamento mais próximo. Levantamento dos alunos monitores que queiram desenvolver um
trabalho voluntário na ETEC.

MAIO: Criação dos grupos e organização das turmas. Início das aulas de reforço.

JUNHO: Reuniões com os professores coordenadores para verificação de resultados obtidos até aqui. Participação de
todos os alunos da escola na OBMEP.

AGOSTO: Retomada dos grupos e aulas de reforço.

OUTUBRO: Aulas de reforço e aplicação de prova simulada.

NOVEMBRO: Participação dos alunos dos 3os anos na prova SARESP.
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DEZEMBRO: Verificação dos resultados pelos coordenadores dos cursos. Apresentação dos resultados deste projeto à
direção da U.E. Certificação aos alunos voluntários pela direção da Etec pela participação no projeto.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Criação de grupos de estudo durante os horários de almoço e/ou outros onde os alunos desenvolverão aulas de reforço
para os próprios colegas de forma voluntária tornando esta prática uma constante na escola.

- Melhorar os índices do SARESP e OBMEP obtidos pela Unidade Escolar nos componentes de Matemática e Língua
Portuguesa no ano de 2018.

 

 

 
Metas associadas:

-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima de 600 exemplares, na
Etec até Dez/2018.
-> Melhorar os índices obtidos no SARESP em 5% a.a. até dez/2020 nos componentes de Matemática e Língua Portuguesa.

Projeto: HORTA EDUCATIVA

Responsável(eis): Wagner Alves de Souza

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 15/12/2018

Descrição:

PROJETO HORTA EDUCATIVA

RESPONSÁVEL: Wagner Alves de Souza

JUSTIFICATIVA

A partir dos resultados do Websai, detectou-se que os alunos acreditam que os professores não utilizam práticas
motivadoras em suas aulas. Durante a análise SWOT realizada entre alunos, docentes e funcionários, foi apontado como
uma situação problema, a dificuldade que os docentes encontram em relacionar a teoria à prática. Portanto, levando em
conta que a Etec Gino Rezaghi possui espaços ociosos, este projeto foi idealizado buscando levar os alunos a aplicarem
conceitos de vários componentes à prática do plantio em uma Horta Educativa.

As ações do projeto visam contribuir para a modificação nos hábitos e atitudes dos alunos do Ensino Médio regular e dos
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, para a adoção de hábitos saudáveis. A hora é uma ferramenta muito útil,
pois a partir dos conhecimentos da sociologia e da necessidade da sustentabilidade da sociedade, pode-se discutir como o
plantio pode contribuir para a comunidade escolar. Através dos componentes curriculares de Biologia, os diferentes tipos
de folhas, e o tempo em que as plantas levam para reagir aos diferentes tipos de adubação, podem ser objeto de estudo,
assim como a análise do tempo de plantio, e a quantidade a ser produzida para atender a um número “x” de
consumidores, podem ser utilizados nos componentes do Curso Técnico em administração e/ou Matemática. No
componente curricular de Química, a análise do solo, PH, adubação, nutrição e sais minerais podem ser discutidos. Além
destes componentes, a Ética, Filosofia e a sociologia podem contribuir ao se discutir a alimentação nas diferentes
sociedades, como também a percepção de solidariedade, trabalho em equipe, cooperação, senso de responsabilidade,
trazendo valores mais humanizados ao processo educativo, buscando melhoria da qualidade de vida humana, sendo um
verdadeiro laboratório vivo, unindo teoria e prática de forma contextualizada.

OBJETIVOS

- Utilizar os espaços ociosos para melhoria na merenda escolar

- Ensinar sobre sustentabilidade aos alunos dos cursos Médio e ETIM.

- Utilizar a prática do plantio relacionando a teoria dos componentes curriculares: Ética, Sociologia, Matemática,
Biologia, Administração, Química, Filosofia.

- Diminuir os índices dos alunos que alegam não terem conhecimento de práticas motivadoras ou aulas que relacionem a
teoria à prática.
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METODOLOGIA

A partir do plantio de legumes e hortaliças em espaços ociosos da Etec Gino Rezaghi, fazer o relacionamento com os
conhecimentos das diversas disciplinas.

CRONOGRAMA

O cronograma abaixo é uma sugestão, pois em uma horta educativa, estão envolvidas situações que podem ocasionar
atrasos na colheita dos alimentos.

ABRIL

Convite aos alunos para participarem como voluntários no projeto;

Limpeza e organização do espaço para plantio;

Preparo do solo;

Reunião com professores dos componentes curriculares envolvidos.

MAIO

Plantio de cebolinha, manjericão, salsinha, couve-manteiga.

Aulas dos diversos componentes a respeito dos itens que serão utilizados no mês

JUNHO

Plantio de rabanetes, cenouras, alface.

Colheita dos alimentos que já estão prontos para serem consumidos.

JULHO

Colheita  e limpeza do material para novo plantio após o período de férias.

AGOSTO

Plantio de cebolinha, manjericão, salsinha, couve-manteiga.

Aulas dos diversos componentes a respeito dos itens que serão utilizados no mês

SETEMBRO

Plantio de rabanetes, cenouras, alface.

Colheita dos alimentos que já estão prontos para serem consumidos.

OUTUBRO/NOVEMBRO

Colheita  e limpeza do material para novo plantio após o período de férias.

OBS: As tarefa serão retomadas caso os resultados sejam obtidos antecipadamente.

DEZEMBRO: 

Apresentação dos resultados finais à direção da escola e à comunidade escolar.  

 

RESULTADOS ESPERADOS:

- Utilizar os espaços ociosos para melhoria na merenda escolar

- Ensinar sobre sustentabilidade aos alunos dos cursos Médio e ETIM.

- Utilizar a prática do plantio relacionando a teoria dos componentes curriculares: Ética, Sociologia, Matemática,
Biologia, Administração, Química, Filosofia.
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- Diminuição dos índices dos alunos que alegam não terem conhecimento de práticas motivadoras ou aulas que
relacionem a teoria à prática.

 

 
Metas associadas:

-> Realizar 6 campanhas de conscientização do bom uso de equipamentos e áreas de uso comum para toda a comunidade interna até
dez/2018
-> Elaborar um informativo mensal para divulgação de atividades realizadas pelos alunos, com tiragem mínima de 600 exemplares, na
Etec até Dez/2018.
-> Melhorar os índices obtidos no SARESP em 5% a.a. até dez/2020 nos componentes de Matemática e Língua Portuguesa.
-> Adequar os espaços ociosos da Etec para o atendimento dos alunos do ETIM até dez 2018

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Projeto Feteps

Responsável(eis): Jeice Galvani S. Oliveira

Data de Início: 01/04/2015

Data Final: 13/03/2019

Descrição:

Participar do evento Feteps todos os anos

Objetivo

O projeto Feteps visa motivar os nossos alunos a novos desafios e desenvolver o espirito empreendedor e desenvolvedor
de soluções práticas as organizações e a sociedade.

Justificativa

A nossa unidade não tem tradição nestes eventos e por ser um evento com grande prestigio a unidade precisa comparecer
e desenvolver o marketing facilitando assim o conhecimento da unidade na região e desenvolvendo em nossos alunos o
espirito empreendedor.

Metodologia

Realizar a inscrição de no mínimo 3 trabalhos do ensino médio integrado a informática (Ou outro curso) em todos os
eventos da fetesp. 

Resultados Esperados

Desenvolver o espirito empreendedor em nossos discentes e que a unidade seja reconhecida na nossa região.

 

Ajustes: O projeto foi iniciado pelo Prof Ricardo Elpídio Antunes Pereira.

Após a saída do prof como Coordenador Pedagógico, a professora Cecília Souza de Jesus (Coord. Pedag.) assume o
projeto.

Após a saída da Prof Cecília como Coord. Pedagógica, a professora Jeice Galvani assume o projeto.  
Metas associadas:

-> Aumentar a visualização da Etec através das ferramentas digitais em 20% nos acessos até dez/2018

Projeto: Ambientes Mais Seguros

Responsável(eis): Equipe Gestora / Profs Seg Trab.

Data de Início: 15/04/2015

Data Final: 15/12/2019

Descrição:
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AMBIENTES MAIS  SEGUROS

 

Justificativa:

Devido ao incêndio ocorrido na unidade no setor administrativo durante o ano de 2012, muitos alunos comentam que
não se sentem seguros dentro da escola. Apesar da unidade contar com o Curso de Técnico em Segurança do Trabalho,
percebe-se que algumas normas ainda não estão corretamente sistematizadas. Para esta finalidade, é necessário envolver
toda a comunidade interna para a melhoria dos ambientes, atendendo os mínimos das Normas Regulamentadoras.

 

Objetivo:

Adequar os ambientes da Etec Gino Rezaghi de forma a atender os mínimos necessários das Normas Regulamentadoras.

Metodologia:

Através do envolvimento dos alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, a partir do componente curricular
TCC e outros afins, projetos de adequação dos ambientes da unidade seriam executados a partir de um cronograma anual
para sanar situações problemas identificadas.

Cronograma:

 

Atividade Período
Envio de Solicitação de Instalação de Câmeras para UGAF Até Maio 2015
Instalação de Câmeras de Segurança Até dezembro/2015
Plano de Abandono Novembro / 2015
Mapa de Risco Dezembro/2015
Cronograma de avaliação das cargas dos extintores Julho/2015

(Montagem inicial)

Controles Mensais até
2019.

Instalação de Lâmpadas de emergência e placas de sinalização Dezembro/2016
Adequação das escadas e manutenção (pintura) de áreas de
segurança

Julho/2017

Reavaliação do Mapa de Risco Anualmente até 2019
  

 
Adequação do projeto: 
 
Realizar Fazer capacitações sobre Evacuação de área para toda a Etec ---- Anualmente a partir de Maio/2016 até
Dez/2019. 
Metas associadas:

-> Adequar a unidade de ensino às Normas de Evacuação de Prédio para ocasiões de emergência até 2019.
-> Instalar câmeras de vigilância até dez/2015
-> Fazer 1 capacitação por ano de Evacuação de Área para toda a Etec até 2016

Projeto: ETEC CIDADÃ

Responsável(eis): Maria Cristina Lopes, Diego Silva Neves, Carlos Alexandre Fossa, Marcio Roberto Sartori, Adriana Moreto Sgob,
Reinaldo Ap. Bertani, Jeice Galvani S Oliveira, Alesson Nunes

Data de Início: 03/02/2016

Data Final: 30/12/2020

Descrição:

OBJETIVO:
O objetivo deste Projeto é tornar nossa unidade uma instituição que tenha como missão auxiliar o desenvolvimento do município,
dando apoio à prefeitura de Cajamar a assistir sua população, como a nossa meta é integrar a comunidade vizinha à unidade, este
projeto consistira em fazer arrecadação de alimentos e agasalhos através da participação de alunos e professores.
JUSTIFICATIVA:
O objetivo deste projeto consiste em melhorar o convívio entre a comunidade escolar e a vizinhança, através da integração e união
de forças para a efetivação do projeto. Vivemos em uma época que as pessoas não têm se importando tantos com as outras e isto
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tem desenvolvido a apatia generalizada entre as pessoas, tanto que foi possível identificar em uma entrevista na internet, “que
casal posou para tirar uma foto na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, e ao fundo da foto, se apresentava um mendigo
morto”. Tanta indignação passou a ser visto como uma normalidade onde ninguém se importa com os outros e isto tem
distanciando as pessoas.
METODOLOGIA:

Divulgação do projeto junto a comunidade escolar e a vizinhança;
Recolhimento de mantimento e agasalhos;
Levantamento das instituições carentes junto a prefeitura de municipal de Cajamar para as doações;
Entrega dos donativos.
Possível parceria junto à Prefeitura Municipal, junto à Diretoria de Cidadania para oferecimento de serviços à comunidade
em data a ser agendada.

Promover eventos que busquem a integração de professores, funcionários e alunos na unidade escolar.
 
ATIVIDADES:
Levantamento das Instituições em Cajamar; 
Alinhamento da ações;
Divulgação do projeto junto a comunidade escolar e a vizinhança ;
Preparação para o evento;  
Recolhimento de mantimento e agasalhos dentre outros ;
Entrega dos donativos;
Apresentar os resultados a comunidade escolar;
Fechamento anual.
 
RESULTADOS ESPERADOS:

Diminuição da Taxa de Evasão Escolar.
Interação da Etecs com a comunidade vizinhas e as instituições benificentes da município.
Aumento na participação de alunos em 90% nos eventos promovido pela unidade e/ou eventos externos.
Aumentar as parcerias com empresas e poder público visando a divulgação da Etec e seu conhecimento pelos cidadãos.  
 
AJUSTES: 
Este projeto se iniciou tendo como responsáveis: 
Cecília Souza de Jesus Rene Etsuo Katayose Wilson Roberto Lacerda Santana Jeice Galvani de Sousa Oliveira Alessandra Cayres Silva
Gonçalves Diego Negrão de Moura Valdir Alves de Medeiros Junior Diego Silva Neves. 
A partir de 2018 o projeto passa a ter novos responsáveis conforme descrito no cabeçalho.  

Metas associadas:

-> Aumentar a divulgação da existência da Etec e os cursos oferecidos em 20% ao ano até dez/2020.
-> Aumentar o número de parcerias com empresas e poder público em 20% até dez/2017

Projeto: Imposto de Renda Social

Responsável(eis): Wilson Roberto Lacerda Santana

Data de Início: 03/02/2016

Data Final: 30/12/2020

Descrição:

Objetivo:

Proporcionar aos alunos a oportunidade para efetuar de maneira prática o uso de conhecimentos sobre tributação de pessoa física.

Elevar o nome da Etec junto aos cidadãos como instituição cidadã.

Trazer a comunidade junto à Etec para tomar conhecimento de sua existência.  

Justificativas:

Sabendo que todos os servidores públicos são obrigados a declarar imposto de renda e também uma parcela de trabalhadores que durante o ano calendário tiveram recursos

retidos;Sabendo que os alunos precisam desenvolver habilidades de maneira prática;Compreendendo que as atividades de uma unidade escolar devem transpor seus muros.

Resumo do projeto:

O projeto consiste em capacitar alunos do curso de administração para a elaboração de imposto de renda para pessoas físicas, focando nas pessoas que tem obrigatoriedade

de declaração (funcionários públicos) e outros com imposto retido (desde que ambos com poucos bens), convidando-os a vir à Etec para realizar sua declaração e conhecer

as instalações da escola. 

Recursos necessários:

Laboratório de informática;

Sala de aula;

Acesso à internet;

Programa da Receita Federal;
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02 Professores;

 

Cronograma:

Setembro de 2016 apresentar o projeto aos alunos ingressantes de administração;

Outubro de 2016 apresentação do programa;

Novembro de 2016 capacitação IR;

Fevereiro 2017  familiarização com progama atualizado;

Março e abril divulgação para comunidade e execução de trabalhos.

 

Resultados esperado:

Atendimento de uma demanda social;

Desenvolvimento dos alunos;

Integrar componentes como: Aplicativos informatizados, Processos e Operações Contábeis, Ética e cidadania Organizacional, entre outros.

Aumentar o conhecimento da Etec pelos cidadãos e empresas da região.

 
Metas associadas:

-> Redução de 50% nas perdas dos alunos por curso até dez/2016.
-> Aumentar a divulgação da existência da Etec e os cursos oferecidos em 20% ao ano até dez/2020.
-> Aumentar a demanda do vestibulinho em 4% ao ano até 1º sem/2018

Projeto: POR UMA ESCOLA MAIS BONITA E CONSCIENTE

Responsável(eis): EQUIPE GESTORA

Data de Início: 15/03/2017

Data Final: 18/12/2021

Descrição:

hData Final: 31/12/2016
hDescrição:  
hProjeto: POR UMA ESCOLA MAIS BONITA E CONSCIENTE

Justificativa

A ETEC Gino Rezaghi, unidade do Centro Paula Souza, conhecida pelo oferecimento de bons cursos à comunidade Cajamarense,
enfrenta algumas dificuldades em relação à infraestrutura predial. A unidade não possui salas suficientes, não sofreu pintura
predial desde sua criação, em 2008, pois o prédio pertencia à Prefeitura Municipal, o que depois se esclareceu que sua
propriedade é do CDHU. No entanto, para que os alunos tenham um ambiente saudável para seu aprendizado, é necessário que
os ambientes estejam limpos e organizados. É também necessário cada vez mais que o local tenha práticas sustentáveis para
colaboração da preservação do meio ambiente e economia de recursos financeiros do poder público.

Para isto, é necessária a pintura da escola, principalmente em suas salas de aula, após ter sofrido a reforma por infiltração no teto,
que ficou deteriorado, gerando um desconforto visual.

Além disto, por diversas vezes os alunos foram prejudicados pelos problemas na caixa d´água que apresentava vazamento,
ocasionando falta deste bem tão precioso, além de gastos desnecessários.

Outro item muito importante para a segurança de todos é a instalação de câmeras de segurança, com o intuito de fiscalizar o bom
uso de todo o ambiente escolar, como também de inibir furtos ou ações de vandalismo.

É nítida a necessidade de reformas e adaptações para que os alunos sintam prazer em estudar em uma escola que ofereça, além
de boa qualidade em sua formação, condições mínimas para o desenvolvimento do sentimento de “pertencimento” ao ambiente
escolar.

Mas também é fato que a preservação é um dever de todos e precisa ser incentivada em todos os momentos.

Por isto, é necessária uma campanha de conscientização para a preservação de equipamentos e mobiliários, a fim de manter em
bom estado aqueles bens que já fazem parte da unidade.
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OBJETIVOS:

Criar ambientes adequados ao processo ensino-aprendizagem

- Atender adequadamente alunos, funcionários, docentes, e comunidade.

- Instalar câmeras de segurança.

- Realizar a pintura de salas de aula, e áreas comuns a partir de ações de voluntariado.

- Realizar serviços de reparos na caixa d´água a fim de evitar paralisação de aulas.

- Realizar serviços de pintura nas dependências internas da unidade.

- Realizar serviço de pintura do logotipo da escola a fim de aumentar a visibilidade da mesma.

- Realizar serviços de reparos contínuos

- Fazer a instalação da placa de identificação da unidade.

METODOLOGIA:

Elaboração de um cronograma de ações a serem desenvolvidas nos próximos 05 anos.
Relacionar materiais necessários para efetuar os reparos urgentes.
Promover junto à comunidade ações para angariar fundos para realizar os pequenos reparos e / ou adequada aplicação dos
recursos financeiros recebidos para estes fins.
Promover campanhas de preservação do patrimônio escolar.
Promover campanhas de mutirão para realizar pequenos reparos que envolvam alunos e comunidade.
Afixar cartazes com campanhas de preservação do patrimônio escolar.
Criar parcerias a fim de obter recursos para a realização de obras de pequeno porte, devidamente autorizadas pelos órgãos
competentes.

Resultados Esperados:

- Melhorar os índices de expectativas atendidas dos alunos, pais e comunidade.

- Conservar o patrimônio público.

- Otimizar a aplicação de recursos financeiros na unidade. Cronograma:

 

Realizar levantamento de reparos urgentes na unidade, itens
patrimoniados em desuso ou obsoletos.

30/03/2017 a 30/04/2017

Realizar levantamento de possíveis parcerias para angariar
materiais para os reparos na unidade.

15/04 a 15/05/17

Realizar contatos com os possíveis parceiros 15/05 a 15/06/2017
Promover campanha de mutirão entre os alunos e comunidade para
realização de serviços de pintura

15/05 a 30/06/2017

Realizar serviços de pintura em 2 salas de aula (prioridade para
aquelas que apresentam maiores problemas – Salas 1 e 2)

Julho 2017

Fazer levantamento de necessidades para instalação de câmeras
de segurança na Etec. 

Maio e Nov de 2017

Afixar cartazes incentivando a preservação do Patrimônio Escolar e
promover campanhas de preservação do Patrimônio Escolar

Maio 2017

Realizar / Contratar serviços de manutenção nos telhados da escola
( limpeza de calhas)

Julho 2017

Criar parcerias a fim de obter recursos para a realização de
pequenos reparos

Agosto 2017- Contínua até
Julho de 2021.

Promover junto à comunidade escolar campanhas de arrecadação
de fundos para reparos futuros e emergenciais, através da
conscientização da contribuição da APM.

Bimestralmente até dez
2021

Realização de nova verificação de serviços necessários de
manutenção e pequenos reparos. (emergenciais)

Outubro 2017

Criação de espaços de descanso para alunos Outubro 2017
Promover a realização de nova campanha de mutirão entre os
alunos e comunidade para realização de serviços de pintura em
duas salas de aula.

Out e Nov 2017

 
Realizar a pintura de 2 salas de aulas Dez e jan 2017
Localizar e Substituir vidros quebrados ou faltantes na unidade. Agosto 2017
Rever o cronograma deste projeto e realizar ajustes necessários Dez 2017
Realizar nova campanha de mutirão para pintura de 2 salas de aula Fevereiro 2018
Realizar vistoria preventiva de manutenção Maio e Setembro de cada



06/07/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 86/92

ano.
Realizar através de mutirão a pintura de 2 salas de aula Julho 2018
Pintura do Logotipo da Escola na parte frontal do Prédio Jan 2018
Solicitar a pintura da parte externa da escola através de solicitação
à UIE.

Julho 2018

Rever o cronograma deste projeto e realizar ajustes necessários Dez 2018
Realizar a pintura dos 2 laboratórios de Informática Dez 2018
Promover campanhas de preservação do Patrimônio Escolar Mar/Jun/Ago/Out 2018
Realizar serviços de manutenção e pequenos reparos e verificação
de adaptações sustentáveis ao prédio

Jan/Abr/Jul/Nov de cada
ano até 2021

Rever o cronograma deste projeto e realizar ajustes necessários Julho/Dez de cada ano
Colocação de Piso no Pátio da Unidade ou realização de “Queima
de cimento”

Julho 2018

Localizar e Substituir vidros quebrados ou faltantes na unidade. Julho e Dez de cada ano
Dar baixa patrimonial em equipamentos e mobiliários com
problemas ou obsoletos

Jun/Nov de cada ano

Solicitação de obras à UIE Sempre que necessário

Os prazos estipulados deverão ser constantemente reavaliados, assim como a possibilidade de antecipação
dos serviços aqui estipulados.

Face aos problemas enfrentados pela unidade escolar quanto à infraestrutura, incluem-se atividades para o envio mensal
de ofícios à Administração Central com a solicitação de adequação tanto da infraestrutura e acessibilidade, quanto dos
equipamentos tecnológicos.  
Metas associadas:

-> Realizar 6 campanhas de conscientização do bom uso de equipamentos e áreas de uso comum para toda a comunidade interna até
dez/2018
-> Melhorar a infraestrutura predial (pintura de salas de aula e pátio) até dez/2019.
-> Melhorar a infraestrutura predial (instalação de câmeras de segurança) em 16 pontos até Dez/2021
-> Melhorar a infraestrutura predial - instalação de Ar Condicionado nos dois laboratórios de informática até dez 2017
-> Melhorar a infraestrutura predial incentivando a sustentabilidade em 100% dos ambientes até Dez/2021
-> Realizar a baixa patrimonial de no mínimo 30% dos mobiliários e equipamentos que se encontram obsoletos na Etec até dez/2018.
-> Adequar os espaços ociosos da Etec para o atendimento dos alunos do ETIM até dez 2018

Projeto: CURSINHO PRÉ-VESTIBULINHO

Responsável(eis): Wilson Roberto Lacerda de Santana

Data de Início: 15/04/2017

Data Final: 15/12/2019

Descrição:

CURSINHOS PRÉ-VESTIBULINHO 

 

Justificativa:

Em função de resultados apresentados em reuniões sobre a elaboração do PPG, foi apresentado como uma das fraquezas
da unidade, o aluno que ingressa na escola com baixo nível de conhecimento, o que atrapalha o andamento das aulas na
Etec. Foi apresentado nestas reuniões, como justificativa pelo baixo nível dos ingressantes, a baixa demanda dos
vestibulinhos, o que permite aos candidatos não enfrentarem uma concorrência mais acirrada, e consequentemente, até
mesmo alunos que não obtiveram uma média mínima de acesso, acabem por ingressar nos cursos. Com frequência,
muitos destes que obtiveram pouquíssimos acertos no processo, chegam a beirar o analfabetismo e, portanto, não
apresentam os pré-requisitos básicos para o entendimento dos componentes curriculares que cursarão no Ensino
Técnico. Portanto, como tentativa de diminuição desta situação problema, foi sugerida a elaboração de um curso para os
candidatos ao Vestibulinho, em época anterior ao mesmo, visando ampliar os conhecimentos dos candidatos, ampliar a
divulgação da escola para toda a comunidade cajamarense, e dar oportunidades para que mais candidatos possam ter
acesso à aprovação nos processos seletivos. 

Objetivo:

Aumentar a demanda do Vestibulinho.

Aumentar o nível dos alunos ingressantes na Etec, através da preparação anterior aos candidatos, por capacitações que
serão realizadas por professores voluntários.

Convidar a comunidade externa a participar de ações em seu benefício, realizadas na Etec.
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Elevar o nível de conhecimento dos candidatos para serem aprovados no Vestibulinho, através de capacitações e do
aumento da demanda

Metodologia:

Estas capacitações serão oferecidas a duas escolas a cada semestre com o intuito de oferecer a toda a comunidade
escolar cajamarense a oportunidade de melhorar seus conhecimentos.  

Para esta proposta serão realizados workshop nas unidades de ensino na região de Cajamar de temas relevantes dos
cursos técnicos gratuitos oferecidos na Etec, assim também valorizando os nossos profissionais e estabelecendo canais
para o convite na participação destes cursinhos pré-vestibulinho.

Cronograma:

1o semestre 2017 
Abril 

Contato com as escolas na divulgação dos cursos e agendamento dos workshops.

Definição de Temas relevantes a oferecer as unidades de ensino

Inscrição dos interessados nos cursinhos pré-vestibulinho.

Elaboração do cursinho.

Maio

Realização dos cursinhos na Etec.

Junho

Apresentação dos resultados obtidos à direção da Etec.

 

2o semestre

Agosto

Contato com as escolas na divulgação dos cursos e agendamento dos workshops.

Definição de Temas relevantes a oferecer as unidades de ensino

Setembro

Contato com as unidades oferecendo esses Workshop e definição dos profissionais.

Inscrição dos interessados nos cursinhos pré-vestibulinho.

Elaboração do cursinho.

Outubro / Novembro

Realização dos cursinhos na Etec.

Dezembro

Apresentação dos resultados obtidos à direção da Etec.

No ano seguinte, repetir as ações para os demais vestibulinhos até dez/2019.

 

 

 

.
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Metas associadas:

-> Oferecer curso pré-vestibulinho para alunos de 2 escolas por semestre até dez/2019.
-> Aumentar a demanda do vestibulinho em 4% ao ano até 1º sem/2018
-> Aumentar a divulgação da existência da Etec e os cursos oferecidos em 20% ao ano até dez/2020.
-> Aumentar a demanda geral do vestibulinho em 4% a.a. até dez/2022

Projeto: ETEC ITINERANTE

Responsável(eis): Professores - Fabrício Oliveira, Diego Silva Neves, Wagner Alves de Souza, Wagner Moreira, Carlos Alexandre
Fossa

Data de Início: 01/04/2018

Data Final: 15/12/2019

Descrição:

PROJETO ETEC ITINERANTE

RESPONSÁVEIS

Fabrício Oliveira / Wagner Alves de Souza / Wagner Moreira / Diego Silva Neves

JUSTIFICATIVA

A Etec Gino Rezaghi é uma escola que está inserida em um local de difícil visibilidade. Apontado como um Ponto-fraco em diversas análises
realizadas na escola, este tem sido um fator impeditivo para o crescimento da Etec, haja visto que muitas pessoas e empresas no Município
alegam desconhecer a unidade. Vez que a mudança de prédio e consequentemente de sua localização, ser algo um tanto fictício, faz-se necessária
a divulgação da escola por outros meios.

Ao mesmo tempo, após alguns contatos realizados com órgãos públicos percebeu-se que os mesmos possuíam dificuldades em obter palestras
com profissionais especializados que poderiam contribuir com o público em geral, em sua formação.

Diante destas duas situações, detectou-se uma possível oportunidade de divulgação dos cursos oferecidos pela Etec Gino Rezaghi dentro do
ambiente empresarial, de Associações Comerciais ou mesmo de Postos de Atendimento ao Trabalhador através de palestras ofertadas por
professores voluntários.

Portanto, empresas e associações podem contar com uma oferta maior de profissionais para ajudá-los no atendimento de suas necessidades
através do Projeto Etec Itinerante, tanto em qualificações rápidas quanto em palestras dirigidas para a solução de pequenos problemas
administrativos e, em contrapartida, a Etec poderá ter seu nome, cursos e eventos divulgados junto a estas instituições.

OBJETIVOS

- Proporcionar palestras a instituições externas, visando a divulgação da Etec Gino Rezaghi, de seus cursos, profissionais e alunos.

- Estreitar relações com empresas e órgãos públicos para a captação de vagas de estágio, aprendizes e empregos.

CRONOGRAMA

1º semestre/2018

a)   Através do trabalho do Professor Responsável pelo projeto parceria escola-empresa, realizar contatos com as possíveis instituições para
realização de palestras e assim fazer a divulgação da Etec Gino Rezaghi.

b)       Realizar Palestra Inicial no mês de maio

2º semestre/2018

a)       Realizar Palestra no mês de Agosto

b)       Realizar Palestra no mês de Outubro

c)       Realizar reunião com a direção da unidade escolar para apresentação de relatório parcial do projeto.

1º semestre / 2019

a)       Renovar as parcerias para continuação do projeto

b)       Realização de 1 palestra no mês de Maio

2º semestre/2019

a)       Realizar Palestra no mês de Agosto

b)       Realizar Palestra no mês de Outubro

c)       Realizar reunião com a direção da unidade escolar para apresentação de relatório final do projeto;
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METODOLOGIA

Realizar contato com empresas e órgãos públicos para o oferecimento de palestras que atendam às necessidades de sua clientela.

Realizar estudo de público alvo / necessidades das instituições e preparar as palestras.

Apresentar as palestras nos órgãos solicitantes.

Apresentar relatório à direção da Etec Gino Rezaghi, com apresentação da frequência às palestras, e breve relato sobre os resultados obtidos pelo
órgão solicitante.

 

RESULTADOS ESPERADOS

Estreitar os laços com as empresas e órgãos públicos no Município;

Divulgar a Etec na região.

Metas associadas:

-> Aumentar a visualização da Etec através das ferramentas digitais em 20% nos acessos até dez/2018
-> Aumentar em 100% as vagas captadas para Estágios e/ou Aprendizes até dez/2018.
-> Realizar 6 palestras oferecidas por professores voluntários em instituições externas até dez/2019.

Projeto: MUDAR É PRECISO

Responsável(eis): Jeice Galvani S. Oliveira

Data de Início: 28/03/2018

Data Final: 10/12/2022

Descrição:

PROJETO : MUDAR É PRECISO

Responsável: Jeice Galvani S. de Oliveira

 

JUSTIFICATIVA

Segundo os dados obtidos pela unidade através das respostas dos alunos no WEBSAI 2017, foi apontado que:

- Alunos não percebem o incentivo ao uso da biblioteca pelos docentes (46,63% alegam que apenas algumas vezes
foram incentivados e 36,89% alegam que nunca foram incentivados, totalizando uma fraqueza identificada por 83,52%
dos alunos).

- Alunos acreditam que os professores não aplicam atividades individualizadas buscando incentivá-los a desenvolver
suas potencialidades. (38,01 – responderam que apenas alguns professores têm esta prática e 14,42 não percebem a
prática em nenhum professor, totalizando 52,43% dos alunos)

- Alunos indicam que apenas alguns docentes recorrem a estratégias motivadoras nas aulas (38,39%) e 6,18% alegam
que os professores não recorrem a estratégias motivadoras, totalizando 44,57% dos alunos, afirmando não perceber esta
metodologia sendo utilizada pelos docentes.

 

Portanto, é necessário que algumas capacitações sejam realizadas para que os docentes percebam a importância do uso
da biblioteca na unidade escolar, repensem as metodologias utilizadas em sala de aula, e a assistência que é dada ao
discente na busca de seu desenvolvimento, melhorando assim esses índices nas próxima avaliações institucionais.

 

OBJETIVOS

- Capacitar docentes quanto ao uso de metodologias diversificadas e motivadoras, assim como o atendimento
individualizado durante suas aulas, como forma de incentivar o aluno na participação mais efetiva dentro de sala de aula.

- Capacitar docentes sobre o uso da biblioteca, e fazendo-o perceber a importância deste local de estudo no
engrandecimento dos conhecimentos para os discentes.
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- Diminuir os índices relacionados na justificativa deste projeto nas próximas avaliações institucionais ( WEBSAI 2018,
2019 e 2020).

- Contribuir para diminuir os índices de evasão escolar, uma vez que o aluno que se sinta bem acolhido na escola e bem
orientado em suas dificuldades, tende a não abandonar seus estudos.

METODOLOGIA

Assistir a algumas aulas, buscando mais informações e subsídios para a preparação das capacitações.

Detectadas as fraquezas acima, convidar profissionais para ministrar as palestras e/ou preparar material para as
capacitações a serem aplicadas, levando-se em conta os piores índices apontados como foco principal.

Convidar os professores na participação durante as capacitações e também se utilizar de reuniões pedagógicas caso não
haja público suficiente ou os objetivos não estejam sendo alcançados.

Passar os dados para a direção para consequente certificação dos docentes que aderirem ao programa de capacitação.

Avaliar os resultados obtidos a cada ano nas pesquisas WEBSAI.

Apresentar os resultados parciais deste projeto no final de cada ano.

CRONOGRAMA

Março e abril – Visitas às salas de aula, com preenchimento de planilhas de acompanhamento apontando as principais
necessidades a serem trabalhadas.

Maio – Capacitação: O uso da biblioteca nas práticas educativas

Julho – Capacitação: Metodologias diversificadas e Motivadoras: O segredo do sucesso.

Outubro – Capacitação: A didática no ensino e a Avaliação por competências.

 

RESULTADOS ESPERADOS

- Ter capacitado pelo menos 50% dos docentes quanto ao uso de metodologias diversificadas e motivadoras durante suas
aulas, assim como no atendimento individualizado, como forma de incentivar o aluno na participação mais efetiva dentro
de sala de aula.

- Ter capacitado no mínimo 50% dos docentes sobre o uso da biblioteca, fazendo-os perceber a importância deste local
de estudo no engrandecimento dos conhecimentos para os discentes.

- Ter diminuído os índices relacionados na justificativa deste projeto nas próximas avaliações institucionais ( WEBSAI
2018, 2019 e 2020), conforme descritos na justificativa deste projeto.

- Ter contribuído para diminuir o índice de evasão escolar, uma vez que o aluno que se sinta bem acolhido na escola e
bem orientado em suas dificuldades, tende a não abandonar seus estudos.
Metas associadas:

-> Redução de 50% nas perdas dos alunos nos cursos de Logística e Segurança do Trabalho até dez/2018, nos segundos módulos
(período noturno)
-> Aumentar a retirada de livros da biblioteca em 10% ao ano até dez/2020
-> Realizar 6 capacitações para docentes até dez/2019

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
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Reunião para Análise e Aprovação do Plano Plurianual de Gestão – 28/03/2018

 

 

I – RELATÓRIO

 

       HISTÓRICO

A Etec Gino Rezaghi, escola técnica pertencente ao Centro Paula Souza, iniciou suas atividades em 2008 na cidade de
Cajamar. Hoje, já consolidada na região, a unidade escolar vem suprir as necessidades da comunidade local ao oferecer
ensino público de qualidade. Dessa forma, a escola no ano de 2018 oferece os seguintes cursos:

- Ensino Médio no período matutino;

- Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, no período integral;

- Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, no período integral;

Técnico em Administração, nos períodos vespertino e noturno;

- Ensino Médio com Qualificação Profissional em Administração, Finanças e Marketing e Comercial (MTEC);

- Técnico em Logística, no período noturno;

- Técnico em Segurança do Trabalho, no período vespertino (Médiotec) e noturno;

- Técnico em Recursos Humanos, no período noturno.

  

        APRECIAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, em reunião extraordinária de portas abertas, o Conselho de
escola da Etec Gino Rezaghi analisou as propostas descritas no Plano Plurianual de Gestão, vigência 2018 – 2022. Estas
propostas estão dentro de uma conformidade de local e espaço disponíveis nas atuais circunstâncias, visto que a unidade
ainda encontra vários problemas de infraestrutura e, para crescimento, necessita de investimentos para a ampliação da
escola e adequação de muitos espaços. Para o melhor atendimento aos alunos, é importante um espaço físico adequado,
seguro e em condições de ofertar os cursos necessários aos atendimento da demanda profissional local.

A direção, equipe de gestão, docentes e funcionários, estão engajados num atendimento de qualidade ao corpo discente,
visando a empregabilidade dos mesmos, consequentemente elevando a cultura e a qualidade de vida da comunidade
local.
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II – CONCLUSÃO

Nos termos deste Parecer:

       Aprova-se o Plano Plurianual de Gestão da Escola Técnica Gino Rezaghi, de acordo com om Disposto no Capítulo II do
Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza;

       Solicita que seja informado para o Conselho de Escola, quaisquer alterações que venham a ocorrer no mesmo;

       Deve a Escola encaminhar, após confirmação e autorização do CEETEPS, uma cópia do Plano Plurianual de Gestão a
este Conselo para arquivo e posteiores análises.

 

Cajamar, 28 de março de 2018.

 

Diego Silva Neves

Conselheiro Relator.

 

O Conselho de Escola responsável pela aprovação deste parecer é formado pelos seguintes membros:

Presidente Nato: Maria Cristina Lopes – Diretora da Etec Gino Rezaghi

Representante das diretorias: Andréa Lemi Souza

Representante das relações institucionais: Diego Silva Neves

Representante dos Professores: Adriana Moreto Sgob

Representante dos Serviços Técnicos Administrativos: Janaína Mendes Souza Lima

Representante dos Pais: Iwair Souza

Representante dos Alunos: Angélica Martins Gonçalves

Representante dos Alunos Egressos: Maria Jordélia Alves

Representante das Instituições auxiliares: Gabriela Cristina Póvoa dos Santos (APM)

Representante do poder público municipal: Aline Maia Roncaglio

Representante de interesse da escola: Virgílio Gonçalves Neto (Conselheiro Tutelar)

Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Mateus Cirilo Júnior  - Associação Comercial e Empresarial
de Cajamar.

 

 

Não havendo nada mais a tratar, a diretora solicitou que eu, Diego Silva Neves, redigisse esta ata que vai por mim e
todos os presentes, assinada. Cajamar, data supra. 
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