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IntroduçãoIntrodução

INTRODUÇÃO O Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi (2020-2024) é um documento queINTRODUÇÃO O Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi (2020-2024) é um documento que
norteia as propostas de trabalho para os próximos cinco anos. Este documento foi elaborado a partirnorteia 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 ade questionamentos e debates com sua equipe Gestora, Corpo Docente, Funcionários e alunos a
respeito das oportunidades e ameaçasno ambiente externo e das potencialidades e fragilidades norespeito das oportunidades e ameaçasno ambiente externo e das potencialidades e fragilidades no
ambiente interno, com o objetivo de tornarnossa escola uma unidade democrática onde todosambiente interno, com o objetivo de tornarnossa escola uma unidade democrática onde todos
participem ativamente traçando metas e trabalhando para alcançá-las através de umparticipem ativamente traçando metas e trabalhando para alcançá-las através de um
acompanhamento constante. O maior objetivo de nossa instituição é garantir a eficiência noacompanhamento constante. O maior objetivo de nossa instituição é garantir a eficiência no
processo ensino-aprendizagem bem comoo cumprimento das metas estabelecidas pela comunidadeprocesso ensino-aprendizagem bem comoo cumprimento das metas estabelecidas pela comunidade
escolar. A construção e a gestão do plano a partir de um amplo debate busca a implantação de umescolar. 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,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 esolidariedade e co-responsabilidade. Cabe ressaltar os princípios que norteiam a elaboração e
execução do Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi: -Planejamento estratégico, tendoexecução do Plano Plurianual de Gestão da Etec Gino Rezaghi: -Planejamento estratégico, tendo
como parâmetros, o cumprimento de metas de curto, médio e longo prazo; -Gerenciamento dascomo parâmetros, o cumprimento de metas de curto, médio e longo prazo; -Gerenciamento das
metas estabelecidas e acompanhamento periódico do cronograma de execução pré-estabelecido;metas estabelecidas e acompanhamento periódico do cronograma de execução pré-estabelecido;
-Desenvolvimento regional e local associado às necessidades educacionais do Município de Cajamar;-Desenvolvimento regional e local associado às necessidades educacionais do Município de Cajamar;
-Valorização da Gestão Democrática pautada na diversidade de opiniões; -Promoção ao-Valorização da Gestão Democrática pautada na diversidade de opiniões; -Promoção ao
empreendedorismo; -Estímulo às parcerias com Empresas, ONGs,Órgãos Públicos da região, outrasempreendedorismo; -Estímulo às parcerias com Empresas, ONGs,Órgãos Públicos da região, outras
unidades educacionais. Neste ano (2020), o mundo foi acometido por uma pandemia do Novounidades educacionais. Neste ano (2020), o mundo foi acometido por uma pandemia do Novo
Corona Vírus, cujas consequências afetaram diretamente as ações na unidade escolar. A PandemiaCorona Vírus, cujas consequências afetaram diretamente as ações na unidade escolar. A Pandemia
gerou decisões governamentais que resultaram em distanciamento social e, por fim, a suspensãogerou decisões governamentais que resultaram em distanciamento social e, por fim, a suspensão
das aulas presenciais até segunda ordem. As ações, reflexos e resultados deste distanciamento sãodas aulas presenciais até segunda ordem. As ações, reflexos e resultados deste distanciamento são
citados no "Histórico" e no "Projeto Político Pedagógico", partes constantes deste documento.citados no "Histórico" e no "Projeto Político Pedagógico", partes constantes deste documento.

HistóricoHistórico

HISTÓRICO ETEC GINO REZAGHI - HISTÓRICO 2020 A Etec Gino Rezaghi, está situada no municípioHISTÓRICO ETEC GINO REZAGHI - HISTÓRICO 2020 A Etec Gino Rezaghi, está situada no município
de Cajamar, no Estado de São Paulo. O Município de Cajamar, está inserido na Região Metropolitanade Cajamar, no Estado de São Paulo. O Município de Cajamar, está inserido na Região Metropolitana
da Capital, microrregião de Osasco. Sua população em 2011 era estimada em 65.503 habitantes. Oda 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 denascimento 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, conhecidoCimento 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 àdas 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 dasemelhança 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 pedreirasEstrada 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 node 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 leidistrito 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 mesmofederal 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,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.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, deEntrementes, 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 dacapital 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, numafábrica. 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 únicoextensão 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. Em 1974, ameio de transporte utilizado pelos operários para se comunicarem com São Paulo. Em 1974, a
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companhia foi incorporada ao patrimônio nacional, e na década de 1980 foi adquirida por umcompanhia 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 aconsórcio 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 entrechegada 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 30os 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 seuquilômetros 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 fonteterritório. 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 rodoviasde 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 doAnhanguera, 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 ClasseEstado 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. Nodescentralizada 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 9dia 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, Segurançaanos 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 aodo Trabalho, Recursos Humanos, Informática Integrado ao Ensino Médio, Administração Integrado ao
Ensino Médio, Ensino Médio Regular, Ensino Médio com Qualificação Profissional em Aux. deEnsino Médio, Ensino Médio Regular, Ensino Médio com Qualificação Profissional em Aux. de
Administração, Finanças, Marketing e Comercial. Sempre prezando por oferecer um ensino deAdministração, 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 dequalidade, 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 dasaplicar 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 2019 a Etec Gino Rezaghi foimetas estabelecidas no mesmo projeto. Mais uma vez durante o ano de 2019 a Etec Gino Rezaghi foi
reconhecida como escola de qualidade, através da primeira colocação no Município no ENEM e nosreconhecida como escola de qualidade, através da primeira colocação no Município no ENEM e nos
índices do SARESP e no IDEB. A equipe da Etec Gino Rezaghi, no ano de 2020, encontra-se formadaíndices do SARESP e no IDEB. A equipe da Etec Gino Rezaghi, no ano de 2020, encontra-se formada
como a seguir: Equipe Gino Rezaghi . Atualmente, a equipe gestora da Etec Gino Rezaghi estácomo 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. Sendo que oconstituída da seguinte forma: Maria Cristina Lopes - Diretora da Unidade Escolar. Sendo que o
mandato como diretora eleita teve seu término em Julho/2020, devido à pandemia, a diretoramandato como diretora eleita teve seu término em Julho/2020, devido à pandemia, a diretora
responde como Diretora Pró-tempore até a data prevista de 31/12/2020. Talitha Aline Piccoloresponde como Diretora Pró-tempore até a data prevista de 31/12/2020. Talitha Aline Piccolo
Gomes- Diretora S. Acadêmicos Andréa Lemi Souza - Dir. Serv. Administrativos Prof. Diego SilvaGomes- Diretora S. Acadêmicos Andréa Lemi Souza - Dir. Serv. Administrativos Prof. Diego Silva
Neves - ATA A equipe de coordenadores fica composta pelos seguintes docentes: CoordenadoraNeves - ATA A equipe de coordenadores fica composta pelos seguintes docentes: Coordenadora
Pedagógica : Jeice Galvani Orientador Educacional: Alesson Nunes de Souza Coordenadores dePedagógica : Jeice Galvani Orientador Educacional: Alesson Nunes de Souza Coordenadores de
Curso: Prof. Márcio Roberto Sartori - Coordenador dos Cursos : Ensino Médio e MQTec QualificaçãoCurso: Prof. Márcio Roberto Sartori - Coordenador dos Cursos : Ensino Médio e MQTec Qualificação
Aux. Administ / Aux. Finanças / Aux. Marketing e Comercial Prof. Adriana Moreto Sgob. -Aux. Administ / Aux. Finanças / Aux. Marketing e Comercial Prof. Adriana Moreto Sgob. -
Coordenadora do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio Prof. Carlos AlexandreCoordenadora do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio Prof. Carlos Alexandre
Fossa - Coordenador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Prof. Leandro Roberto Oliveira -Fossa - Coordenador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Prof. Leandro Roberto Oliveira -
Coordenador do Curso Técnico em Logística Prof. Diego Silva Neves - Coordenador do Curso TécnicoCoordenador do Curso Técnico em Logística Prof. Diego Silva Neves - Coordenador do Curso Técnico
em Administração Como Auxiliar Docente, a Etec Gino Rezaghi conta com o Sr. Eric Rodriguesem Administração 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 SecretariaGomes 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 peloAcadêmica, sob responsabilidade da Srta. Talitha Aline Piccolo Gomes atende os alunos pelo
funcionário abaixo: Edivá (Agente Técnico Administrativo) A Diretoria de Serviços Administrativos,funcionário abaixo: Edivá (Agente Técnico Administrativo) A Diretoria de Serviços Administrativos,
conta com os funcionários: Fábio (Agente Técnico Administrativo) e Jéssica (Agente Técnicoconta com os funcionários: Fábio (Agente Técnico Administrativo) e Jéssica (Agente Técnico
Administrativo) . Auxiliares de Serviços Gerais: Sra. Eunice – Empresa terceirizada A empresa DunbarAdministrativo) . Auxiliares de Serviços Gerais: Sra. Eunice – Empresa terceirizada A empresa Dunbar
é a responsável pela Segurança Patrimonial (Serviço Terceirizado). A merenda é preparada pelasé 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, tendofuncionárias da Empresa Torres e Vianna, terceirizada pela Diretoria de Ensino de Caieiras, tendo
sido suspenso os trabalhos durante as medidas de distanciamento social, gerados pela pandemia dosido suspenso os trabalhos durante as medidas de distanciamento social, gerados pela pandemia do
Novo Corona Vírus.Novo Corona Vírus.
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Reunião para Análise e Aprovação do Plano Plurianual de Gestão – 28/09/2020Reunião para Análise e Aprovação do Plano Plurianual de Gestão – 28/09/2020
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I – RELATÓRIOI – RELATÓRIO

1.1. HISTÓRICOHISTÓRICO

A Etec Gino Rezaghi, escola técnica pertencente ao Centro Paula Souza, iniciou suas atividades emA 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 as2008 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 escolanecessidades da comunidade local ao oferecer ensino público de qualidade. Dessa forma, a escola
no ano de 2020 oferece os seguintes cursos: no ano de 2020 oferece os seguintes cursos: 

- Ensino Médio no período matutino; - Ensino Médio no período matutino; 

- Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, no período integral; - Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, no período integral; 

- Técnico em Administração, no período noturno; - Técnico em Administração, no período noturno; 

- Ensino Médio com Qualificação Profissional em Administração, Finanças, Marketing e Comercial- Ensino Médio com Qualificação Profissional em Administração, Finanças, Marketing e Comercial
(MQTEC) no período da Tarde, (MQTEC) no período da Tarde, 

- Técnico em Logística, no período noturno; - Técnico em Logística, no período noturno; 

- Técnico em Segurança do Trabalho, no período noturno.- Técnico em Segurança do Trabalho, no período noturno.

2.2. APRECIAÇÃOAPRECIAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, em reunião extraordinária, pelaAos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, em reunião extraordinária, pela
plataforma TEAMS, devido as medidas de distanciamento social decorrentes do período deplataforma TEAMS, devido as medidas de distanciamento social decorrentes do período de
quarentena imposto pelo Governo Estadual de São Paulo com o objetivo de diminuir a disseminaçãoquarentena imposto pelo Governo Estadual de São Paulo com o objetivo de diminuir a disseminação
do Novo Corona Vírus, o Conselho de escola da Etec Gino Rezaghi se reuniu para analisar asdo Novo Corona Vírus, o Conselho de escola da Etec Gino Rezaghi se reuniu para analisar as
propostas descritas no Plano Plurianual de Gestão, vigência 2020 – 2024. Após as apresentaçõespropostas descritas no Plano Plurianual de Gestão, vigência 2020 – 2024. Após as apresentações
realizadas, este conselho percebe que as propostas estão dentro de uma conformidade de local erealizadas, este conselho percebe que as propostas estão dentro de uma conformidade de local e
espaço disponíveis nas atuais circunstâncias, visto que a unidade ainda encontra vários problemasespaço 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 ede infraestrutura e, para crescimento, necessita de investimentos para a ampliação da escola e
adequação de muitos espaços por meio da Administração Central. Para o melhor atendimento aosadequação de muitos espaços por meio da Administração Central. Para o melhor atendimento aos
alunos, é importante um espaço físico adequado, seguro e em condições de ofertar os cursosalunos, é importante um espaço físico adequado, seguro e em condições de ofertar os cursos
necessários ao atendimento da demanda profissional local quando as medidas de distanciamentonecessários ao atendimento da demanda profissional local quando as medidas de distanciamento
social assim o permitirem. Até que estas não sejam flexibilizadas, o Conselho entende que asocial assim o permitirem. Até que estas não sejam flexibilizadas, o Conselho entende que a
Plataforma TEAMS é o local Virtual onde a aprendizagem deve acontecer, as reuniões das equipesPlataforma TEAMS é o local Virtual onde a aprendizagem deve acontecer, as reuniões das equipes
são realizadas e apresentações de trabalhos de Conclusão de Curso são possíveis. são realizadas e apresentações de trabalhos de Conclusão de Curso são possíveis. 
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A direção, equipe de gestão, docentes e funcionários, estão engajados num atendimento deA direção, equipe de gestão, docentes e funcionários, estão engajados num atendimento de
qualidade ao corpo discente, visando o oferecimento de um atendimento adequado e aqualidade ao corpo discente, visando o oferecimento de um atendimento adequado e a
empregabilidade dos mesmos, consequentemente elevando a cultura e a qualidade de vida daempregabilidade dos mesmos, consequentemente elevando a cultura e a qualidade de vida da
comunidade local, mesmo que à distância. comunidade local, mesmo que à distância. 

II – CONCLUSÃOII – CONCLUSÃO

Nos termos deste Parecer: Nos termos deste Parecer: 

1.1. Aprova-se o este Plano Plurianual de Gestão da Escola Técnica Gino Rezaghi.Aprova-se o este Plano Plurianual de Gestão da Escola Técnica Gino Rezaghi.
2.2. Solicita que seja informado para o Conselho de Escola, quaisquer alterações que venham aSolicita que seja informado para o Conselho de Escola, quaisquer alterações que venham a

ocorrer no mesmo;ocorrer no mesmo;
3.3. Deve a Escola encaminhar, após confirmação e autorização do CEETEPS, uma cópia do PlanoDeve a Escola encaminhar, após confirmação e autorização do CEETEPS, uma cópia do Plano

Plurianual de Gestão a este Conselho para arquivo e posteriores análises.Plurianual de Gestão a este Conselho para arquivo e posteriores análises.

Cajamar, 28 de setembro de 2020. Cajamar, 28 de setembro de 2020.

Diego Silva NevesDiego Silva Neves

Conselheiro Relator. Conselheiro Relator.

O Conselho de Escola responsável pela aprovação deste parecer é formado pelos seguintesO Conselho de Escola responsável pela aprovação deste parecer é formado pelos seguintes
membros: membros: 

Presidente Nato: Maria Cristina Lopes – Diretora da Etec Gino RezaghiPresidente Nato: Maria Cristina Lopes – Diretora da Etec Gino Rezaghi

Representante das diretorias e das relações institucionais: Diego Silva NevesRepresentante das diretorias e das relações institucionais: Diego Silva Neves

Representante dos Professores: Adriana Moreto SgobRepresentante dos Professores: Adriana Moreto Sgob

Representante dos Serviços Técnicos Administrativos: Jéssica da Silva SantosRepresentante dos Serviços Técnicos Administrativos: Jéssica da Silva Santos

Representante dos Pais: Ricieri Sandrini JuniorRepresentante dos Pais: Ricieri Sandrini Junior

Representante dos Alunos: Ygor Gabriel Mantoanelli dos SantosRepresentante dos Alunos: Ygor Gabriel Mantoanelli dos Santos

Representante dos Alunos Egressos: Angélica Martins GonçalvesRepresentante dos Alunos Egressos: Angélica Martins Gonçalves

Representante das Instituições auxiliares: Alesson Nunes de SouzaRepresentante das Instituições auxiliares: Alesson Nunes de Souza

Representante do poder público municipal: Eder da Sillva DominguesRepresentante do poder público municipal: Eder da Sillva Domingues

Representante de interesse da escola: Damião de Paiva Queiroz (Conselheiro Tutelar)Representante de interesse da escola: Damião de Paiva Queiroz (Conselheiro Tutelar)

Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Masatochi Yahiro - AssociaçãoRepresentante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Masatochi Yahiro - Associação
Comercial e Empresarial de Cajamar. Comercial e Empresarial de Cajamar. 

Não havendo nada mais a tratar, a diretora solicitou que eu, Diego Silva Neves, redigisse esta ataNão 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. que vai por mim e todos os presentes, assinada. Cajamar, data supra. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
MédioMédio
  

Além do Ensino Médio Regular, a Etec Gino Rezaghi possui:Além do Ensino Médio Regular, a Etec Gino Rezaghi possui:

Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio com 3turmas no Período IntegraleEnsinoCurso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio com 3turmas no Período IntegraleEnsino
Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças; Auxiliar deMédio com Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças; Auxiliar de
Marketing e Comercial (2 turmas ) no Período Vespertino.Marketing e Comercial (2 turmas ) no Período Vespertino.

Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino MédioCurso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotinaO 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,administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos,
financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direçãofinanceiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção
utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.
Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,
bem como as de preservação ambiental.bem como as de preservação ambiental.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.

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

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

üAplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemasüAplicar 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.específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos.

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

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

üDesenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, porüDesenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, esteintermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este
aplicável à gestão organizacional.aplicável à gestão organizacional.

üInterpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e deüInterpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de
comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratoscomercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias ecomerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e
fiscais.fiscais.

üCriar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio dasüCriar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das
estratégias das empresas.estratégias das empresas.

üGerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação eüGerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e
comunicação.comunicação.

üComunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizandoüComunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando
terminologia própria.terminologia própria.

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

·o de pessoal;·o de pessoal;

·o de recursos materiais;·o de recursos materiais;

·o tributários;·o tributários;

·o financeiros;·o financeiros;

·o da produção;·o da produção;

·o da higiene e segurança do trabalho;·o da higiene e segurança do trabalho;

·o da logística empresarial.·o da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de: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 as1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as
diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de
modo a investigar e compreender a realidade;modo a investigar e compreender a realidade;

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

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a
argumentar consistentemente;argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de
intervenção solidária na realidade.intervenção solidária na realidade.
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Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOAo término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:

1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se
dá a comunicação;dá a comunicação;

2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

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

4. propor ações de intervenção solidária na realidade.4. propor ações de intervenção solidária na realidade.

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

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIARA organização curricular do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL está de acordoADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E COMERCIAL está de acordo
com o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” e estruturada em séries articuladas, com terminalidadecom 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.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 QUALIFICAÇÃOCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING EPROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE FINANÇAS; AUXILIAR DE MARKETING E
COMERCIAL, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por: •COMERCIAL, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por: •
Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); • Componentes curriculares daComponentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); • Componentes curriculares da
Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico). Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico). 

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (BaseAs funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base
Nacional Comum Curricular) são direcionadas para: • desenvolvimento do aluno em seus aspectosNacional Comum Curricular) são direcionadas para: • desenvolvimento do aluno em seus aspectos
físico, intelectual, emocional e moral; • formação da sua identidade pessoal e social; • sua inclusãofísico, 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 patrimôniocomo 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 ciênciacultural 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 solidáriae das tecnologias; • preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária
junto à sociedadejunto à sociedade

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

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

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

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
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11 Ensino Médio comEnsino Médio com
QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
AuxiliarAuxiliar
Administrativo, deAdministrativo, de
Auxiliar de FinançasAuxiliar de Finanças
e dee de

TardeTarde 11 3030

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 3838

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 3939

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 2828

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3636
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3434
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3333
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
AuxiliarAuxiliar
Administrativo, deAdministrativo, de
Auxiliar de FinançasAuxiliar de Finanças
e dee de

TardeTarde 11 3333

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3030
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
AuxiliarAuxiliar
Administrativo, deAdministrativo, de
Auxiliar de FinançasAuxiliar de Finanças
e dee de

TardeTarde 11 4040

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3333
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3737

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização Não constam classes descentralizadas naNão constam classes descentralizadas na

ETEC Gino Rezaghi para o ano de 2020ETEC Gino Rezaghi para o ano de 2020
CoordenadorCoordenador
ParceriasParcerias

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome SidneiSidnei
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade VigilanteVigilante
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NomeNome Renê Etsuo KatayoseRenê Etsuo Katayose
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de Administração.aulas de Administração.

NomeNome Marcelo Gomes de AraújoMarcelo Gomes de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de Matemática.aulas de Matemática.

NomeNome Renata Paula MeanRenata Paula Mean
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora de Ensino Médio e Técnico. Ministra asProfessora de Ensino Médio e Técnico. Ministra as

aulas de Filosofia, Sociologia, Ética e Cidadaniaaulas de Filosofia, Sociologia, Ética e Cidadania
Organizacional.Organizacional.

NomeNome Wilson Roberto Lacerda de SantanaWilson Roberto Lacerda de Santana
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de Administração.aulas de Administração.

NomeNome Lilian Nunes da SlvaLilian Nunes da Slva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de Inglês.aulas de Inglês.

NomeNome Andrea Lemi SouzaAndrea Lemi Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Serviços Administrativos.Diretora de Serviços Administrativos.

NomeNome Cristiano Sanches GarciaCristiano Sanches Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Biologia.Titulação: Biologia.ministradas: Biologia.Titulação: Biologia.

NomeNome Edivá Gomes de SouzaEdivá Gomes de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo. Trabalha naAgente Técnico Administrativo. Trabalha na

Diretoria Acadêmica.Diretoria Acadêmica.

NomeNome Jeice Galvani de Souza OliveiraJeice Galvani de Souza Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.Exerce oProfessor de Ensino Médio e Técnico.Exerce o

cargo de Coordenadora Pedagógica nesta Unidadecargo de Coordenadora Pedagógica nesta Unidade
de Ensino.de Ensino.
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NomeNome Elza Cedro de AndradeElza Cedro de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Inglês. Titulação: Letras (Português /ministradas: Inglês. Titulação: Letras (Português /
Inglês).Inglês).

NomeNome Marcio Roberto SartoriMarcio Roberto Sartori
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Língua Portuguesa e Literatura;ministradas: Língua Portuguesa e Literatura;
Linguagem, Trabalho e Tecnologia. Titulação:Linguagem, Trabalho e Tecnologia. Titulação:
Letras (Português/Inglês). É coordenador doLetras (Português/Inglês). É coordenador do
Ensino Médio e do Curso de QualificaçãoEnsino Médio e do Curso de Qualificação
Profissional em AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEProfissional em AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
AUXILIAR DE FINANÇAS E DE AUXILIAR DEAUXILIAR DE FINANÇAS E DE AUXILIAR DE
MARKETING E COMERCIAL.MARKETING E COMERCIAL.

NomeNome Mariana Afarelli do PradoMariana Afarelli do Prado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Gestão eministradas na área de Gestão e
Negócios.Titulação: Administração.Negócios.Titulação: Administração.

NomeNome Diego Silva NevesDiego Silva Neves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Gestão eministradas na área de Gestão e
Negócios.Titulação: Tecnologia em Logística eNegócios.Titulação: Tecnologia em Logística e
Licenciatura em Administração. Coordenador doLicenciatura em Administração. Coordenador do
curso Técnico em Administração.Exerce a funçãocurso Técnico em Administração.Exerce a função
de responsável pelas Parcerias Empresa-Escola.de responsável pelas Parcerias Empresa-Escola.

NomeNome Thelma S. CamposThelma S. Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Química. Titulação: Química.ministradas: Química. Titulação: Química.

NomeNome Sandro Augusto de CamargoSandro Augusto de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Educação Física. Titulação: Educaçãoministradas: Educação Física. Titulação: Educação
Física.Física.

NomeNome Jéssica da Silva SantosJéssica da Silva Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo. Trabalha naAgente Técnico Administrativo. Trabalha na

Diretoria de Serviços.Diretoria de Serviços.
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NomeNome Wagner Alves de SouzaWagner Alves de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.Titulação:Professor de Ensino Médio e Técnico.Titulação:

Pedagogia; Ciências Contábeis; Matemática.Pedagogia; Ciências Contábeis; Matemática.

NomeNome Talitha Aline PiccoloTalitha Aline Piccolo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Serviços Acadêmicos.Diretora de Serviços Acadêmicos.

NomeNome Wagner Moreira da SilvaWagner Moreira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Administração. Titulação:ministradas na área de Administração. Titulação:
Administração.Administração.

NomeNome Renato Aristondo de LimaRenato Aristondo de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Segurança do Trabalho.ministradas na área de Segurança do Trabalho.
Titulação: Engenharia com especialização emTitulação: Engenharia com especialização em
Segurança do Trabalho.Segurança do Trabalho.

NomeNome Reinaldo Aparecido BertaniReinaldo Aparecido Bertani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Gestão e Negócios.ministradas na área de Gestão e Negócios.
Titulação: Tecnologia em Logística.Titulação: Tecnologia em Logística.

NomeNome Ricardo Elpidio Antunes PereiraRicardo Elpidio Antunes Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Gestão e Negócios.ministradas na área de Gestão e Negócios.
Titulação: Administração.Titulação: Administração.

NomeNome Carlos Eduardo IenneCarlos Eduardo Ienne
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. Titulação:Professor de Ensino Médio e Técnico. Titulação:

Fisioterapia.Fisioterapia.

NomeNome Carlos Alexandre FossaCarlos Alexandre Fossa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Segurança do Trabalho..Éministradas na área de Segurança do Trabalho..É
também coordenador do curso Técnico emtambém coordenador do curso Técnico em
Segurança do Trabalho.Segurança do Trabalho.
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NomeNome Alejandra Paola Zanartu AllendesAlejandra Paola Zanartu Allendes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Espanhol.Titulação: Letrasministradas: Espanhol.Titulação: Letras
(Português/Espanhol).(Português/Espanhol).

NomeNome Alesson Nunes de SouzaAlesson Nunes de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

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

NomeNome André Luiz Alves da SilvaAndré Luiz Alves da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Aplicativos informatizados.Titulação:ministradas: Aplicativos informatizados.Titulação:
Tecnologia em Redes de Computadores;Tecnologia em Redes de Computadores;
Tecnologia em Gestão Pública. Responsável pelosTecnologia em Gestão Pública. Responsável pelos
laboratórios.laboratórios.

NomeNome Maria Cristina LopesMaria Cristina Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade  Diretora da unidade escolar, responde por toda Diretora da unidade escolar, responde por toda

administração junto ao Centro Paula Souza eadministração junto ao Centro Paula Souza e
comunidade escolar.comunidade escolar.

NomeNome Leandro Roberto de OliveiraLeandro Roberto de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. CoordenadorProfessor de Ensino Médio e Técnico. Coordenador

do curso técnico em Logística. Disciplinasdo curso técnico em Logística. Disciplinas
ministradas na área de Gestão e Negócios.ministradas na área de Gestão e Negócios.
Titulação: Tecnologia em Logística.Titulação: Tecnologia em Logística.

NomeNome Cilmara de Cássia Pavin CapelloCilmara de Cássia Pavin Capello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Língua Portuguesa e Literatura;ministradas: Língua Portuguesa e Literatura;
Linguagem, Trabalho e Tecnologia.Titulação:Linguagem, Trabalho e Tecnologia.Titulação:
Letras (Português/Inglês).Letras (Português/Inglês).

NomeNome Sandro de Lima SilvaSandro de Lima Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionário da empresa Alphagama, contratadaFuncionário da empresa Alphagama, contratada

pelo CEETEPS, desempenha suas atividades comopelo CEETEPS, desempenha suas atividades como
vigilante nesta Unidade de Ensinovigilante nesta Unidade de Ensino

NomeNome Marcelo PereiraMarcelo Pereira
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Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante nesta unidade, pela EmpresaVigilante nesta unidade, pela Empresa

Alphagama.Alphagama.

NomeNome Rozivaldo Santos RochaRozivaldo Santos Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionário da empresa Alphagama, contratadaFuncionário da empresa Alphagama, contratada

pelo CEETEPS, desempenha suas atividades comopelo CEETEPS, desempenha suas atividades como
vigilante nesta Unidade de Ensinovigilante nesta Unidade de Ensino

NomeNome Fabio Pereira GonçalvesFabio Pereira Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo. Trabalha naAgente Técnico Administrativo. Trabalha na

Diretoria de Serviços.Diretoria de Serviços.

NomeNome Écio Aparecido RicciÉcio Aparecido Ricci
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Geografia. Titulação: Geografia.ministradas: Geografia. Titulação: Geografia.

NomeNome Eric Rodrigues GomesEric Rodrigues Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Aplicativos Informatizados. Titulação:ministradas: Aplicativos Informatizados. Titulação:
Tecnologia em Gestão da Tecnologia daTecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação.Informação.

NomeNome Gilsoney MirandaGilsoney Miranda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Física; Matemática. Titulação: Física.ministradas: Física; Matemática. Titulação: Física.

NomeNome Eunice Souza de OliveiraEunice Souza de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionária da limpeza.Funcionária da limpeza.

NomeNome Joelma da Silva GonçalvesJoelma da Silva Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo.Agente Técnico Administrativo.

NomeNome ERIC RODRIGUES GOMESERIC RODRIGUES GOMES
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente I, é responsável pelaAuxiliar Docente I, é responsável pela

manutenção dos materiais de informática e auxiliamanutenção dos materiais de informática e auxilia
os docentes durante as aulas.coordena o processoos docentes durante as aulas.coordena o processo
seletivo (Vestibulinho),controla as faltas dosseletivo (Vestibulinho),controla as faltas dos
docentes,aplica atividades nas salas de aula emdocentes,aplica atividades nas salas de aula em

                            17 / 59                            17 / 59



 

caso de falta de professores,quandocaso de falta de professores,quando
necessários,auxilia na montagem denecessários,auxilia na montagem de
equipamentos multimídia para uso em aula.equipamentos multimídia para uso em aula.

NomeNome Erik Alonso Araya de SouzaErik Alonso Araya de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas:Aplicativos informatizados.Titulação:ministradas:Aplicativos informatizados.Titulação:
Tecnologia em Informática para Gestão deTecnologia em Informática para Gestão de
Negócios.Negócios.

NomeNome Andréia da Paz PessoaAndréia da Paz Pessoa
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade VigilanteVigilante

NomeNome Luiz Fernando TavaresLuiz Fernando Tavares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas na área de Gestão e Negócios.ministradas na área de Gestão e Negócios.
Titulação: LogísticaTitulação: Logística

NomeNome Anelise StringuettoAnelise Stringuetto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas na área de Administração. Titulação:ministradas na área de Administração. Titulação:
Administração e Pedagogia.Administração e Pedagogia.

NomeNome André Antonio AlbinoAndré Antonio Albino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas na área de Gestão e Negócios.ministradas na área de Gestão e Negócios.
Titulação: Ciências Contábeis.Titulação: Ciências Contábeis.

NomeNome Maximiliano Prado LemeMaximiliano Prado Leme
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Inglês Instrumental.Titulação: Letrasministradas: Inglês Instrumental.Titulação: Letras
(Português/Inglês).(Português/Inglês).

NomeNome Valdir Alves de Medeiros JuniorValdir Alves de Medeiros Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas

ministradas: Artes. Titulação: Arte.ministradas: Artes. Titulação: Arte.

NomeNome Fabricío Luiz de OliveiraFabricío Luiz de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico. Disciplinas
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ministradas: Legislação Previdenciária eministradas: Legislação Previdenciária e
Tributária. Titulação: Direito.Tributária. Titulação: Direito.

NomeNome Adriana Moreto SgobAdriana Moreto Sgob
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.DisciplinasProfessor de Ensino Médio e Técnico.Disciplinas

ministradas: Matemática; Física.Titulação:ministradas: Matemática; Física.Titulação:
Matemática.É coordenadora do curso Técnico emMatemática.É coordenadora do curso Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio.Administração Integrado ao Ensino Médio.

NomeNome EdjaneEdjane
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Funcionária da LimpezaFuncionária da Limpeza

NomeNome Arlen Nunes de SouzaArlen Nunes de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de História.aulas de História.

NomeNome Bruno Correia CanutoBruno Correia Canuto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico. Ministra

aulas de Matemática.aulas de Matemática.

NomeNome Maria Aparecida Rodrigues de OliveiraMaria Aparecida Rodrigues de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade VigilanteVigilante

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos ProfessoresSala dos Professores
ÁreaÁrea 1313
DescriçãoDescrição Sala dos ProfessoresSala dos Professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Orientação EducacionalOrientação Educacional
ÁreaÁrea 1010
DescriçãoDescrição Orientação EducacionalOrientação Educacional
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BanheiroBanheiro
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição BanheiroBanheiro

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos VigilantesSala dos Vigilantes
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição Sala dos VigilantesSala dos Vigilantes

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 01Laboratório 01
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Laboratório 01Laboratório 01

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório 02Laboratório 02
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Laboratório 02Laboratório 02

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria e Diretoria de ServiçosSecretaria e Diretoria de Serviços
ÁreaÁrea 3434
DescriçãoDescrição Secretaria e Diretoria de ServiçosSecretaria e Diretoria de Serviços

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente HallHall
ÁreaÁrea 99
DescriçãoDescrição HallHall

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro Feminino AdministrativoBanheiro Feminino Administrativo
ÁreaÁrea 55
DescriçãoDescrição Banheiro Feminino AdministrativoBanheiro Feminino Administrativo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro Masculino AdministrativoBanheiro Masculino Administrativo
ÁreaÁrea 55
DescriçãoDescrição Banheiro Masculino AdministrativoBanheiro Masculino Administrativo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala auxiliar docenteSala auxiliar docente
ÁreaÁrea 1212
DescriçãoDescrição Sala auxiliar docenteSala auxiliar docente

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de coordenaçãoSala de coordenação
ÁreaÁrea 1212
DescriçãoDescrição Sala de coordenaçãoSala de coordenação

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DireçãoDireção
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição DireçãoDireção

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Arquivo Secretaria e Diretoria de ServiçosArquivo Secretaria e Diretoria de Serviços
ÁreaÁrea 1717
DescriçãoDescrição Arquivo Secretaria e Diretoria de ServiçosArquivo Secretaria e Diretoria de Serviços

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CorredorCorredor
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição CorredorCorredor

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de MultimídiaSala de Multimídia
ÁreaÁrea 3232
DescriçãoDescrição Sala de MultimídiaSala de Multimídia

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 01Sala 01
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 01Sala 01

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 02Sala 02
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 02Sala 02

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 03Sala 03
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 03Sala 03

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 04Sala 04
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 04Sala 04

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 05Sala 05
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ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 05Sala 05

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 06Sala 06
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 06Sala 06

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PátioPátio
ÁreaÁrea 159159
DescriçãoDescrição PátioPátio

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro Feminino alunosBanheiro Feminino alunos
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição Banheiro Feminino alunosBanheiro Feminino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro Masculino alunosBanheiro Masculino alunos
ÁreaÁrea 1818
DescriçãoDescrição Banheiro Masculino alunosBanheiro Masculino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro DeficientesBanheiro Deficientes
ÁreaÁrea 44
DescriçãoDescrição Banheiro DeficientesBanheiro Deficientes

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 2525
DescriçãoDescrição AlmoxarifadoAlmoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DepósitoDepósito
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição DepósitoDepósito

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 4646
DescriçãoDescrição RefeitórioRefeitório

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente bibliotecabiblioteca
ÁreaÁrea 5050
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DescriçãoDescrição bibliotecabiblioteca

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CorredorCorredor
ÁreaÁrea 7878
DescriçãoDescrição CorredorCorredor

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente MerendaMerenda
ÁreaÁrea 2020
DescriçãoDescrição MerendaMerenda

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Despensa MerendaDespensa Merenda
ÁreaÁrea 1010
DescriçãoDescrição Despensa MerendaDespensa Merenda

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro VigilantesBanheiro Vigilantes
ÁreaÁrea 44
DescriçãoDescrição Banheiro VigilantesBanheiro Vigilantes

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Sala de aula/ Sala dosSala de aula/ Sala dos
professores(para uso)/professores(para uso)/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

PROJETOR MULTIMÍDIA -PROJETOR MULTIMÍDIA -
DATASHOWDATASHOW

1010

DireçãoDireção ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

22

CopaCopa GELADEIRAGELADEIRA 11
Cozinha dos FuncionáriosCozinha dos Funcionários REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX 11
Cozinha - MerendaCozinha - Merenda REFRIGERADOR INDUSTRIALREFRIGERADOR INDUSTRIAL 11
Sala de Apoio e MateriaisSala de Apoio e Materiais
DidáticosDidáticos

IMPRESSORA LEXMARK MS415DNIMPRESSORA LEXMARK MS415DN 11

Almoxarifado - aguardando baixaAlmoxarifado - aguardando baixa MICROONDASMICROONDAS 22
Administrativo/ Sala dosAdministrativo/ Sala dos
professoresprofessores

NOTEBOOK (2 comuns / 1NOTEBOOK (2 comuns / 1
acessibilidade)acessibilidade)

33

Almoxarifado - aguardando baixaAlmoxarifado - aguardando baixa IMPRESSORA LASER JET M2727IMPRESSORA LASER JET M2727 11
CopaCopa FOGÃOFOGÃO 22
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço APARELHOS TELEFONICOSAPARELHOS TELEFONICOS 99
Laboratório/ Administrativo/Laboratório/ Administrativo/
AmoxarifadoAmoxarifado

MESA PARA COMPUTADORMESA PARA COMPUTADOR 7373

Almoxarifado - Armário deAlmoxarifado - Armário de
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

DOSÍMETRODOSÍMETRO 22

Educação FisícaEducação Fisíca BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DEBOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE
SALÃOSALÃO

55

Sala dos Professores/Sala dos Professores/ MESA PARA REUNIÃOMESA PARA REUNIÃO 33
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AlmoxarifadoAlmoxarifado RETANGULARRETANGULAR
SecretariaSecretaria CAMERA DIGITALCAMERA DIGITAL 22
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02

PORTASPORTAS
22

BibliotecaBiblioteca ATLAS DO CORPO HUMANOSATLAS DO CORPO HUMANOS 11
Salas de Aula/ Corredor/Salas de Aula/ Corredor/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

QUADRO VERDE DE AVISOQUADRO VERDE DE AVISO 1616

Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado MESA DE IMPRESSORAMESA DE IMPRESSORA 1919
RefeitórioRefeitório MESA PARA REFEITÓRIOMESA PARA REFEITÓRIO 2222
Educação FisícaEducação Fisíca REDE DE VOLEIBOL CBVREDE DE VOLEIBOL CBV 11
SecretariaSecretaria ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02

PORTASPORTAS
11

Educação FisícaEducação Fisíca TABELA DE BASQUETEBOLTABELA DE BASQUETEBOL 11
Educação FisícaEducação Fisíca CORDA PARA USO ESPORTIVOCORDA PARA USO ESPORTIVO 1515
Educação FisícaEducação Fisíca BOLA DE BASQUETEBOLA DE BASQUETE 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado NO BREAK MICROPROCESSADONO BREAK MICROPROCESSADO

3.000 VA3.000 VA
22

Educação FisícaEducação Fisíca BOLA DE VOLEIBOLBOLA DE VOLEIBOL 22
Educação FisícaEducação Fisíca PESO DE FERRO ESMALTADO 1KGPESO DE FERRO ESMALTADO 1KG1717
Educação FisícaEducação Fisíca PESO DE FERRO FUNDIDO 2KGPESO DE FERRO FUNDIDO 2KG 1414
Educação FísicaEducação Física PESO DE FERRO FUNDIDO 3KGPESO DE FERRO FUNDIDO 3KG 1414
Educação FisícaEducação Fisíca PESO DE FERRO FUNDIDO 4 KGPESO DE FERRO FUNDIDO 4 KG 1818
Educação FísicaEducação Física PESO DE FERRO FUNDIDO 5KGPESO DE FERRO FUNDIDO 5KG 44
Salas de Aula/ AlmoxarifadoSalas de Aula/ Almoxarifado LOUSA VERDE 4M X1.20LOUSA VERDE 4M X1.20 1111
Salas de Aula / AlmoxarifadoSalas de Aula / Almoxarifado LOUSA VERDE 5M X1.32LOUSA VERDE 5M X1.32 1212
AdministrativoAdministrativo IMPRESSORA SAMSUNGIMPRESSORA SAMSUNG

SCX-4833FDSCX-4833FD
11

ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO

IMPRESSORA HP OFFICEJET PROIMPRESSORA HP OFFICEJET PRO
86008600

44

AloxarifadoAloxarifado NO BREAK IMPACTA CENTRALNO BREAK IMPACTA CENTRAL
TELEFÔNICATELEFÔNICA

11

DiretoriaDiretoria ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 11
Administrativo/ Salas de aula/Administrativo/ Salas de aula/
Almoxarifado/ LaboratóriosAlmoxarifado/ Laboratórios

VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 2323

Sala dos ProfessoresSala dos Professores ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços ARMARIO DE AÇO COM 4ARMARIO DE AÇO COM 4
GAVETASGAVETAS

66

Almoxarifado - aguardando baixaAlmoxarifado - aguardando baixa LONGARINA COM 4 CADEIRASLONGARINA COM 4 CADEIRAS
PRETASPRETAS

1010

Administrativo / PátioAdministrativo / Pátio BEBEDOURO GARRAFÃOBEBEDOURO GARRAFÃO 55
Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado MESA ESCRIVANINHA COM 3MESA ESCRIVANINHA COM 3

GAVETASGAVETAS
3030

Pátio/ Cozinha do Funcionários /Pátio/ Cozinha do Funcionários /
Sala dos professoresSala dos professores

ARMARIO VESTIARIOARMARIO VESTIARIO 1515

Administrativo/ Almoxarifado/Administrativo/ Almoxarifado/
Sala de aula/ LaboratóriosSala de aula/ Laboratórios

LOUSA BRANCA 2.0X1,20LOUSA BRANCA 2.0X1,20 1414

Sala MultiusoSala Multiuso TV LED 55"TV LED 55" 11
DiretoriaDiretoria FURADOR ESPIROMATIC MANUALFURADOR ESPIROMATIC MANUAL

OFICIOOFICIO
11

Corredor/ Arquivo SecretariaCorredor/ Arquivo Secretaria ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTASARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 33
Administrativo / Corredor/Administrativo / Corredor/
Biblioteca/ AlmoxarifadoBiblioteca/ Almoxarifado

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇOESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO
5 PRATELEIRAS5 PRATELEIRAS

2727

Administrativo / CorredorAdministrativo / Corredor LONGARINA COM 4 CADEIRASLONGARINA COM 4 CADEIRAS 66
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AZULAZUL
Salas de Aula/ Laboratórios/Salas de Aula/ Laboratórios/
Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado

COMPUTADORESCOMPUTADORES 184184

Salas de Aula/ Almoxarifado/Salas de Aula/ Almoxarifado/
LaboratóriosLaboratórios

TELA DE PROJEÇÃO RETRATÍL TESTELA DE PROJEÇÃO RETRATÍL TES1313

Salas de AulaSalas de Aula TELEVISOR TELA PLANA SEMPTELEVISOR TELA PLANA SEMP
TOSHIBA 29TOSHIBA 29

33

AlmoxarifadoAlmoxarifado DVDDVD 55
Sala de Aula/ Laboratório deSala de Aula/ Laboratório de
InformáticaInformática

CADEIRA AZUL EM PLÁSTICO ECADEIRA AZUL EM PLÁSTICO E
EST. ,METALICAEST. ,METALICA

88

SecretáriaSecretária ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 22
Almoxarifado / Sala dosAlmoxarifado / Sala dos
ProfessoresProfessores

CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM 44

Administrativo/ Servidor/Administrativo/ Servidor/
Laboratórios/ Sala de aula/Laboratórios/ Sala de aula/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

NO BREAK APC 700 VANO BREAK APC 700 VA 4747

Laboratórios/ Salas de aula/Laboratórios/ Salas de aula/
Administrativo/ AlmoxarifadoAdministrativo/ Almoxarifado
(aguardando baixa e(aguardando baixa e
transferência)transferência)

ESTABILIZADOR DE TENSÃOESTABILIZADOR DE TENSÃO 100100

Laboratorios de Informatica/Laboratorios de Informatica/
Salas de aula/ AlmoxarifadoSalas de aula/ Almoxarifado

CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 440440

Administrativo/ Sala de aula/Administrativo/ Sala de aula/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

CADEIRAS FIXA CONCHA DUPLACADEIRAS FIXA CONCHA DUPLA 8080

AlmoxarifadoAlmoxarifado APARELHO DE SOM PHILIPS (MINIAPARELHO DE SOM PHILIPS (MINI
SYSTEM)SYSTEM)

44

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 11
Almoxarifado/ Biblioteca -Almoxarifado/ Biblioteca -
aguardando baixaaguardando baixa

IMPRESSORA HP LASERJETIMPRESSORA HP LASERJET
P2015DNP2015DN

33

Sala ServidorSala Servidor SERVIDORSERVIDOR 22
Laboratorios de InformaticaLaboratorios de Informatica MESA ADAPTADA PARAMESA ADAPTADA PARA

DEFICIENTEDEFICIENTE
22

AlmoxarifadoAlmoxarifado REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO -REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO -
EDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICA

22

Educação FisicaEducação Fisica COLCHONETECOLCHONETE 1616
Almoxarifado - AguardandoAlmoxarifado - Aguardando
Disponibilização e BaixaDisponibilização e Baixa

BEBEDOURO ELETRICOBEBEDOURO ELETRICO 88

Diretoria/ Biblioteca/Diretoria/ Biblioteca/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

MESA REDONDA COMMESA REDONDA COM
EST.METALICAEST.METALICA

1212

Salas de Aula/ Laboratórios/Salas de Aula/ Laboratórios/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

MESA P/ PROFESSORMESA P/ PROFESSOR
RETANGULAR COMRETANGULAR COM
EST.METALICAEST.METALICA

88

Almoxarifado/LaboratórioAlmoxarifado/Laboratório TV LCD LGTV LCD LG 22
Almoxarifado / Laboratórios deAlmoxarifado / Laboratórios de
InformáticaInformática

AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO 44

Laboratório de Segurança doLaboratório de Segurança do
TrabalhoTrabalho

CALIBRADORCALIBRADOR 22

Biblioteca / Sala dos professores /Biblioteca / Sala dos professores /
LaboratórioLaboratório

VENTILADOR DE COLUNAVENTILADOR DE COLUNA 33

CozinhaCozinha FREEZERFREEZER 11
Almoxarifado - Armário deAlmoxarifado - Armário de
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

DECIBELÍMETRODECIBELÍMETRO 44

AlmoxarifadoAlmoxarifado APARELHO DE SOM PHILCOAPARELHO DE SOM PHILCO 33
Sala de Aula/ Laboratórios/Sala de Aula/ Laboratórios/
AlmoxarifadoAlmoxarifado

CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR 440440
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BibliotecaBiblioteca ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

22

Administrativo / Laboratório deAdministrativo / Laboratório de
Informática / Almoxarifado p/Informática / Almoxarifado p/
baixabaixa

CADEIRAS GIRATÓRIASCADEIRAS GIRATÓRIAS 220220

AlmoxarifadoAlmoxarifado ARMARIO DE AÇO COM 02ARMARIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

66

Coordenadores de ÁreaCoordenadores de Área ARMARIO DE AÇO COM 04ARMARIO DE AÇO COM 04
GAVETASGAVETAS

33

DIREÇÃODIREÇÃO ARMARIO DE AÇO COM 04ARMARIO DE AÇO COM 04
GAVETASGAVETAS

22

COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO ARMARIO DE AÇO COM 04ARMARIO DE AÇO COM 04
GAVETASGAVETAS

11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO ARMARIO DE AÇO COM 04ARMARIO DE AÇO COM 04
GAVETASGAVETAS

11

Laboratório de Segurança doLaboratório de Segurança do
TrabalhoTrabalho

PRANCHA LONGA COMPENSADAPRANCHA LONGA COMPENSADA
3 CINTOS3 CINTOS

11

Laboratório de Segurança doLaboratório de Segurança do
TrabalhoTrabalho

MANEQUIM ADULTO DE RCP COMMANEQUIM ADULTO DE RCP COM
DISP ELETRONICODISP ELETRONICO

22

Laboratório de Segurança doLaboratório de Segurança do
TrabalhoTrabalho

PRANCHA LONGA COM CAPAPRANCHA LONGA COM CAPA 11

SecretariaSecretaria ARMÁRIO DE AÇO COM 4ARMÁRIO DE AÇO COM 4
GAVETASGAVETAS

77

AlmoxarifadoAlmoxarifado IMPRESSORA HP 7610IMPRESSORA HP 7610 11
Almoxarifado - Aguardando baixaAlmoxarifado - Aguardando baixa IMPRESSORA HP K5400IMPRESSORA HP K5400 55
BIBLIOTECABIBLIOTECA ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado IMPRESSORA SANSUMG ML4510IMPRESSORA SANSUMG ML4510

NDND
33

Almoxarifado - aguardando baixaAlmoxarifado - aguardando baixa IMPRESSORA HP P3015IMPRESSORA HP P3015 11
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica ARMÁRIO DE AÇO COM 02ARMÁRIO DE AÇO COM 02

PORTASPORTAS
11

Coordenadores de ÁreaCoordenadores de Área ARMÁRIO DE AÇO COM 02ARMÁRIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

11

Sala de Apoio e MateriaisSala de Apoio e Materiais
DidáticosDidáticos

ARMÁRIO DE AÇO COM 02ARMÁRIO DE AÇO COM 02
PORTASPORTAS

11

Orientação EducacionalOrientação Educacional ARMÁRIO DE AÇO COM 04ARMÁRIO DE AÇO COM 04
GAVETASGAVETAS

11

Orientação EducacionalOrientação Educacional ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

A Etec Gino Rezaghi conta com verbas fornecidas pelo Centro Paula Souza para compras deA 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). No ano demateriais de consumo através da verba DMPP (Despesas Miúdas de Pronto Pagamento). No ano de
2019, recebemos um total deR$ 50.880,00 anuais, utilizados para manutenções diversas e compras2019, recebemos um total deR$ 50.880,00 anuais, utilizados para manutenções diversas e compras
de materiais administrativos. Para o ano de 2020, aprevisão da verba total da unidade é de R$de materiais administrativos. Para o ano de 2020, aprevisão da verba total da unidade é de R$
53.040,00, porém em virtude do Coronavírus esse total provavelmente será alterado.53.040,00, porém em virtude do Coronavírus esse total provavelmente será alterado.
Nossa escola conta também com verba para a aquisição de hortifrutigranjeiros paraNossa escola conta também com verba para a aquisição de hortifrutigranjeiros para
complementação da merenda escolar, variando os valores conforme o número de comensais.complementação da merenda escolar, variando os valores conforme o número de comensais.

A segundafonte de recursos vem através da APM (Associação de Pais e Mestres), proveniente deA segundafonte 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.doações de: pais de alunos, alunos, vestibulinho, festas realizadas na escola, entre outros.
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Os valores recebidos pelo Centro Paula Souza, representam 80%das verbas obtidas pela Unidade deOs valores recebidos pelo Centro Paula Souza, representam 80%das verbas obtidas pela Unidade de
Ensino.Ensino.

Os outros 20% são obtidos através da APM.Os outros 20% são obtidos através da APM.

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

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

O Gestor responsável pelas empresas terceirizadas éa Diretora de Serviços Administrativos, AndréaO Gestor responsável pelas empresas terceirizadas éa Diretora de Serviços Administrativos, Andréa
Lemi Souza.Lemi Souza.

Empresa Vigilância: Empresa Vigilância: 

Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial EPPJumper Segurança e Vigilância Patrimonial EPP

Contrato Número: 091/2019Contrato Número: 091/2019

Processo nº 185755/2019Processo nº 185755/2019

Número de Funcionários: 06Número de Funcionários: 06

Empresa Limpeza:Empresa Limpeza:Ambiental Sistemas de Limpeza e Conservação EireliAmbiental Sistemas de Limpeza e Conservação Eireli

Contrato Número: 002/2020  Contrato Número: 002/2020  

Processo nº 2809300/2019Processo nº 2809300/2019

Número de Funcionários: 02Número de Funcionários: 02

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

Contrato Número: 046/2020Contrato Número: 046/2020

Processo nº 3678233/2019Processo nº 3678233/2019

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

Torres e VianaTorres e Viana

Contratos e dados em posse da D.E.Contratos e dados em posse da D.E.
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Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição Conselho de Escola Conforme Regimento ComumConselho de Escola Conforme Regimento Comum

das Escolas Técnicas do CEETEPS, em seu Artigodas Escolas Técnicas do CEETEPS, em seu Artigo
10 - A UE tem como órgão deliberativo, o10 - A UE tem como órgão deliberativo, o
Conselho de Escola, integrado por representantesConselho de Escola, integrado por representantes
da comunidade escolar e da comunidade extra-da comunidade escolar e da comunidade extra-
escolar, cuja composição será: I - pelaescolar, cuja composição será: I - pela
comunidade escolar: a) Diretor, presidente nato;comunidade escolar: a) Diretor, presidente nato;
b) Um representante das diretorias de serviços eb) Um representante das diretorias de serviços e
relações institucionais c) Um representante dosrelações institucionais c) Um representante dos
professores d) Um representante dos servidoresprofessores d) Um representante dos servidores
técnicos e administrativos e) Um representantetécnicos e administrativos e) Um representante
dos pais de alunos f) Um representante dosdos pais de alunos f) Um representante dos
alunos g) Um representante das instituiçõesalunos g) Um representante das instituições
auxiliares II - pela comunidade extra-escolar: a)auxiliares II - pela comunidade extra-escolar: a)
representante de órgão de classe; b)representante de órgão de classe; b)
representante dos empresários, vinculado a umrepresentante dos empresários, vinculado a um
dos cursos; c) aluno egresso atuante em sua áreados cursos; c) aluno egresso atuante em sua área
de formação; d) representante do poder públicode formação; d) representante do poder público
municipal; e) representante de instituição demunicipal; e) representante de instituição de
ensino, vinculada a um dos cursos f)ensino, vinculada a um dos cursos f)
representante de demais segmentos de interesserepresentante de demais segmentos de interesse
da escola. § 1º- A composição da comunidadeda escola. § 1º- A composição da comunidade
extraescolar será de, no mínimo, quatro membrosextraescolar será de, no mínimo, quatro membros
e, no máximo, sete membros. § 2º - Ose, no máximo, sete membros. § 2º - Os
representantes mencionados no inciso I, alíneasrepresentantes mencionados no inciso I, alíneas
de “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares e,de “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares e,
os mencionados no inciso II, pela Direção daos mencionados no inciso II, pela Direção da
Escola. § 3º - Os representantes cumprirãoEscola. § 3º - Os representantes cumprirão
mandato de um ano, permitidas reconduções.mandato de um ano, permitidas reconduções.
Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintesArtigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes
atribuições: I - deliberar sobre: a) o projeto político-atribuições: I - deliberar sobre: a) o projeto político-
pedagógico da escola; b) as alternativas depedagógico da escola; b) as alternativas de
solução para os problemas acadêmicos esolução para os problemas acadêmicos e
pedagógicos; c) as prioridades para aplicação depedagógicos; c) as prioridades para aplicação de
recursos. II – estabelecer diretrizes e propor açõesrecursos. II – estabelecer diretrizes e propor ações
de integração da Etec com a comunidade; III -de integração da Etec com a comunidade; III -
propor a implantação ou extinção de cursospropor a implantação ou extinção de cursos
oferecidos pela Etec, de acordo com as demandasoferecidos pela Etec, de acordo com as demandas
locais e regionais e outros indicadores; IV -locais e regionais e outros indicadores; IV -
aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Planoaprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano
Escolar; V - apreciar os relatórios anuais daEscolar; V - apreciar os relatórios anuais da
escola, analisando seu desempenho diante dasescola, analisando seu desempenho diante das
diretrizes e metas estabelecidas. § 1º - Odiretrizes e metas estabelecidas. § 1º - O
Conselho de Escola poderá ser convocado pelaConselho de Escola poderá ser convocado pela
Direção para manifestar-se sobre outros temas deDireção para manifestar-se sobre outros temas de
interesse da comunidade escolar. § 2º - Ointeresse da comunidade escolar. § 2º - O
Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente,Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente,
no mínimo, duas vezes a cada semestre e,no mínimo, duas vezes a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seuextraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria de seus membros. § 3ºpresidente ou pela maioria de seus membros. § 3º
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- As reuniões do Conselho de Escola deverão- As reuniões do Conselho de Escola deverão
contar com a presença mínima da maioria simplescontar com a presença mínima da maioria simples
de seus membros. § 4º - Nas decisões a seremde seus membros. § 4º - Nas decisões a serem
tomadas por maioria simples, todos os membrostomadas por maioria simples, todos os membros
terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto deterão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de
desempate. O Conselho de Escola da Etec Ginodesempate. O Conselho de Escola da Etec Gino
Rezaghi exercício 2020 está constituído daRezaghi exercício 2020 está constituído da
seguinte forma: Pela comunidade escolar:seguinte forma: Pela comunidade escolar:
Presidente nato: Diretor: Maria Cristina Lopes;Presidente nato: Diretor: Maria Cristina Lopes;
Representante das diretorias de serviços eRepresentante das diretorias de serviços e
relações institucionais: Talitha Aline Piccolorelações institucionais: Talitha Aline Piccolo
Gomes Representante dos professores: AdrianaGomes Representante dos professores: Adriana
Moreto Sgob Representante dos servidoresMoreto Sgob Representante dos servidores
técnicos e administrativos: Jéssica da Silva Santostécnicos e administrativos: Jéssica da Silva Santos
Representante dos pais de alunos: Ricieri SandriniRepresentante dos pais de alunos: Ricieri Sandrini
Junior Representante dos alunos: Ygor GabrielJunior Representante dos alunos: Ygor Gabriel
Mantoanelli dos Santos Representante dasMantoanelli dos Santos Representante das
instituições auxiliares: Alesson Nunes de Souzainstituições auxiliares: Alesson Nunes de Souza
Pela comunidade extra-escolar: Representante dePela comunidade extra-escolar: Representante de
órgão de classe: vago Representante dosórgão de classe: vago Representante dos
empresários, vinculado a um dos cursos:empresários, vinculado a um dos cursos:
Masatochi Yahiro (Associação Comercial eMasatochi Yahiro (Associação Comercial e
Empresarial de Cajamar) Aluno egresso atuanteEmpresarial de Cajamar) Aluno egresso atuante
em sua área de formação: Angélica Martinsem sua área de formação: Angélica Martins
Gonçalves Representante do poder públicoGonçalves Representante do poder público
municipal: Éder da Silva Dominguesmunicipal: Éder da Silva Domingues
Representante de instituição de ensino, vinculadaRepresentante de instituição de ensino, vinculada
a um dos cursos: vago Representante de demaisa um dos cursos: vago Representante de demais
segmentos de interesse da escola: Damião desegmentos de interesse da escola: Damião de
Paiva Queiroz (Conselheiro Tutelar)Paiva Queiroz (Conselheiro Tutelar)

DenominaçãoDenominação APMAPM
DescriçãoDescrição A APM (Associação de Pais e Mestres) da EtecA APM (Associação de Pais e Mestres) da Etec

Gino Rezaghi é uma entidade com objetivosGino Rezaghi é uma entidade com objetivos
sociais e educativos, não tendo caráter político,sociais e educativos, não tendo caráter político,
racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.
Tem como finalidades: • Colaborar para atingirTem como finalidades: • Colaborar para atingir
objetivos educacionais; • Representar aobjetivos educacionais; • Representar a
comunidade e pais junto escola; • Auxiliar nacomunidade e pais junto escola; • Auxiliar na
obtenção de recursos para apoiar a escola; •obtenção de recursos para apoiar a escola; •
Favorecer o entrosamento entre pais eFavorecer o entrosamento entre pais e
professores; • Prestar serviços a comunidade.professores; • Prestar serviços a comunidade.
Seus membros são formados por professores,Seus membros são formados por professores,
funcionários, alunos maiores de 18 anos, pais defuncionários, alunos maiores de 18 anos, pais de
alunos e demais membros da comunidadealunos e demais membros da comunidade
escolar, eleitos pelos seus pares. As arrecadaçõesescolar, eleitos pelos seus pares. As arrecadações
são feitas a partir das contribuições dos alunos,são feitas a partir das contribuições dos alunos,
e/ou ações desenvolvidas na entidade. Ae/ou ações desenvolvidas na entidade. A
formação da APM encontra-se da seguinte forma:formação da APM encontra-se da seguinte forma:
MEMBROS DA APM 2019-2020 ConselhoMEMBROS DA APM 2019-2020 Conselho
Deliberativo: Presidente: Maria Cristina LopesDeliberativo: Presidente: Maria Cristina Lopes
Presidente Nato: Maria Cristina Lopes DiretorPresidente Nato: Maria Cristina Lopes Diretor
executivo: Alesson Nunes de Souza Vice-Diretorexecutivo: Alesson Nunes de Souza Vice-Diretor
executivo: Alessandro Francisco Silva Diretoraexecutivo: Alessandro Francisco Silva Diretora

                            29 / 59                            29 / 59



 

Financeira: Ciceracris Gigoski Witcel Vice-diretorFinanceira: Ciceracris Gigoski Witcel Vice-diretor
financeiro: Jeice Galvani de Souza Oliveirafinanceiro: Jeice Galvani de Souza Oliveira
Secretario: Diego Silva Neves Diretor deSecretario: Diego Silva Neves Diretor de
Patrimônio: Wagner Moreira da Silva DiretorPatrimônio: Wagner Moreira da Silva Diretor
Cultural Social e Esportes: Carlos Alexandre FossaCultural Social e Esportes: Carlos Alexandre Fossa
Conselho Fiscal: Leandro Roberto de OliveiraConselho Fiscal: Leandro Roberto de Oliveira
Angélica Martins Gonçalves Laritza MarilacAngélica Martins Gonçalves Laritza Marilac
Bezerra MeloBezerra Melo

DenominaçãoDenominação CIPACIPA
DescriçãoDescrição CIPA A comissão responsável por zelar pelaCIPA A comissão responsável por zelar pela

segurança na unidade e pela prevenção desegurança na unidade e pela prevenção de
acidentes dentro desta. A mesma busca aacidentes dentro desta. A mesma busca a
melhoria da qualidade de vida nas atividadesmelhoria da qualidade de vida nas atividades
desenvolvidas. Responsável pelo desenvolvimentodesenvolvidas. Responsável pelo desenvolvimento
de campanhas de conscientização parade campanhas de conscientização para
funcionários, alunos e docentes quanto afuncionários, alunos e docentes quanto a
prevenção de acidentes. Esta comissãoprevenção de acidentes. Esta comissão
desenvolve juntamente com alunos a SIPAT nadesenvolve juntamente com alunos a SIPAT na
escola. A CIPA atual tem apenas um membroescola. A CIPA atual tem apenas um membro
designado, pois este responde diretamente aodesignado, pois este responde diretamente ao
departamento responsável do Centro Paula Souzadepartamento responsável do Centro Paula Souza
- administração central. Este membro é o sr.- administração central. Este membro é o sr.
Carlos Alexandre Fossa.Carlos Alexandre Fossa.

DenominaçãoDenominação Grêmio Estudantil da Etec Gino RezaghiGrêmio Estudantil da Etec Gino Rezaghi
DescriçãoDescrição Apesar de, no momento a Etec Gino Rezaghi nãoApesar de, no momento a Etec Gino Rezaghi não

contar com Grêmio Estudantil, o Grêmio é umacontar com Grêmio Estudantil, o Grêmio é uma
organização que representa os interesses dosorganização que representa os interesses dos
estudantes na escola. Ele permite que os alunosestudantes na escola. Ele permite que os alunos
discutam, criem e fortaleçam ideias ediscutam, criem e fortaleçam ideias e
possibilidades de ação tanto no ambiente escolarpossibilidades de ação tanto no ambiente escolar
como na comunidade. O Grêmio é um importantecomo na comunidade. O Grêmio é um importante
espaço de aprendizagem, cidadania, convívio,espaço de aprendizagem, cidadania, convívio,
responsabilidade e de luta por direitos.responsabilidade e de luta por direitos.

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

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

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
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CARACTERÍSTICAS REGIONAIS - CAJAMARCARACTERÍSTICAS REGIONAIS - CAJAMAR

O Município de Cajamar, no Estado de São Paulo, está inserido na Região Metropolitana da Capital,O Município de Cajamar, no Estado de São Paulo, está inserido na Região Metropolitana da Capital,
microrregião de Osasco.microrregião de Osasco.

Sua população em 2011 era estimada em 65.503 habitantesSua população em 2011 era estimada em 65.503 habitantes
(Fonte:(Fonte:http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seadehttp://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seadepesquisado empesquisado em
09/01/2017.09/01/2017.

O nascimento de Cajamar está ligado à implantação da fábrica de cimento da Companhia BrasileiraO 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, conhecidode 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 àdas 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 dasemelhança 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 pedreirasEstrada de Ferro Santos-Jundiaí, porque a região era rica em matéria-prima, o minério das pedreiras
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de Água Fria.de Água Fria.

Na década de 1930, os trabalhadores da fábrica e das minas já estavam residindo no distrito daNa 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 aÁgua 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 namudança 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.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 núcleosDeste 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 pedreirahabitacionais, 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 último a Vila Nova.dos Pires, já demolida; depois, foi construída a Vila do Acampamento e por último a Vila Nova.

Entrementes, o controle de preços do cimento por parte do governo federal, forçou a companhia, deEntrementes, 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 Franciscocapital estrangeiro, a vender a empresa em 1951. Interessaram-se pela compra o Grupo Francisco
Matarazzo, o Grupo Votorantin, e José João Abdalla, então secretário do Trabalho do governo AdemarMatarazzo, o Grupo Votorantin, e José João Abdalla, então secretário do Trabalho do governo Ademar
de Barros. A família J.J. Abdalla se tornou proprietária da fábrica.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 deÉ 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 de20 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. No início, a estrada tinhatransporte utilizado pelos operários para se comunicarem com São Paulo. No início, a estrada tinha
como finalidade levar os romeiros até o município de Pirapora; depois sua construção foicomo 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: transportarinterrompida nas pedreiras de Perus, e passou a servir então com uma única finalidade: transportar
minério.minério.

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

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

A origem do nome:A origem do nome:

O depoimento do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Antonio Brando, explica que, para atender aO 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 olei 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,cargo de secretário da prefeitura de Santana de Parnaíba. Assim, consultando o arquivo local,
encontrou um mapa antigo, de uma gleba de terras, situada nas proximidades daquele distrito, comencontrou um mapa antigo, 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.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 ManuelAntonio Branco acreditava que “Cayamar” provinha do nome de um bandeirante chamado Manuel
Callamares, residente na região.Callamares, residente na região.
Mas esta não é a única explicação para a origem do nome Cajamar. Durante a segunda legislatura,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 nomeforam feitos estudos que levaram o prefeito Islon Francisco de Toledo a outra conclusão. O nome
teria se formado a partir da expressão indígena “cai-a-mar”, que significa “fruto colorido eteria se formado a partir da expressão indígena “cai-a-mar”, que significa “fruto colorido e
manchado”. Esse fruto era produzido pelo araçazeiro, árvore que foi abundante na região. manchado”. Esse fruto era produzido pelo araçazeiro, árvore que foi abundante na região. 

*Texto extraído do livro: Câmara Municipal de Cajamar - Trajetórias e Lutas.*Texto extraído do livro: Câmara Municipal de Cajamar - Trajetórias e Lutas.

Mais HistóriaMais História
O município tem como Padroeiro São Sebastião, celebrado todo dia 20 de janeiro; e em 18 deO município tem como Padroeiro São Sebastião, celebrado todo dia 20 de janeiro; e em 18 de
fevereiro é comemorado o aniversário da cidade.Tornou-se município em 1959, quando sefevereiro é comemorado o aniversário da cidade.Tornou-se município em 1959, quando se
emancipou de Santana de Parnaíba.emancipou de Santana de Parnaíba.

Seu território de 135 km² limita-se com os municípios de Jundiaí, Franco da Rocha, Caieiras, SãoSeu 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 viaPaulo, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. O município tem fácil acesso pela via
Anhanguera e pela Rodovia dos Bandeirantes. Com a implantação do Rodoanel, está conectado àsAnhanguera e pela Rodovia dos Bandeirantes. Com a implantação do Rodoanel, está conectado às
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principais vias do Estado.principais vias do Estado.

Os habitantes estão distribuídos entre os Distritos de Jordanésia e Polvilho, nos centros e zonasOs 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 -, Cajamarrurais. 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 àspossui inúmeras indústrias em seu território. A população, em sua maior parte, dedica-se às
atividades industriais, sua principal fonte de renda.atividades industriais, sua principal fonte de renda.

Fonte: Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/portal/?exibe=historia&menu=prefeiturahttp://www.cajamar.sp.gov.br/portal/?exibe=historia&menu=prefeiturapesquisadopesquisado
em09/01/2017.em09/01/2017.

O município se divide em:O município se divide em:

Três Distritos:Três Distritos:

· Sede (Centro);· Sede (Centro);

· Polvilho;· Polvilho;

· Jordanésia.· Jordanésia.

Quatro Regiões:Quatro Regiões:

· Centro;· Centro;

· Polvilho;· Polvilho;

· Jordanésia (antiga Taboão);· Jordanésia (antiga Taboão);

· Ponunduva.· Ponunduva.

Outros bairros conhecidos:Outros bairros conhecidos:

· Gato Preto (o bairro mais antigo de Cajamar, meados de 1912);· Gato Preto (o bairro mais antigo de Cajamar, meados de 1912);

· Guaturinho;· Guaturinho;

· Vau Novo.· Vau Novo.

Dados IBGE: (Fonte: Dados IBGE: (Fonte: http://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seadehttp://www.cajamar.sp.gov.br/v2/?exibe=planejamento&canal=seade))

PERFIL MUNICIPALPERFIL MUNICIPAL

Área Territorial (IBGE): 128 Km² (Área Territorial (IBGE): 128 Km² (www.ibge.gov.brwww.ibge.gov.br))
Área Territorial (SEADE): 135 Km² (Área Territorial (SEADE): 135 Km² (www.seade.gov.brwww.seade.gov.br))
Área Territorial Urbana: 29,26 Km²Área Territorial Urbana: 29,26 Km²
Área Territorial Rural: 104,34 Km²Área Territorial Rural: 104,34 Km²
Altitude: 735 mAltitude: 735 m
Latitude do distrito sede do município: 23°21’25”Latitude do distrito sede do município: 23°21’25”
Longitude do distrito sede do município: 46º52’40Longitude do distrito sede do município: 46º52’40
Clima: TemperadoClima: Temperado

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

Vocação EconômicaVocação Econômica

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

Municípios Limítrofes:Municípios Limítrofes:

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

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

  

Território eTerritório e
PopulaçãoPopulação

AnoAno MunicípioMunicípio Reg. Gov.Reg. Gov. EstadoEstado

Área (Em km2)Área (Em km2) 20112011 128,36128,36 7.943,827.943,82 248.209,43248.209,43
PopulaçãoPopulação 20112011 65.50365.503 19.847.87919.847.879 41.674.40941.674.409
DensidadeDensidade

DemográficaDemográfica
(Habitantes/km2)(Habitantes/km2)

20112011 510,31510,31 2.498,532.498,53 167,90167,90

Taxa Geométrica deTaxa Geométrica de
Crescimento AnualCrescimento Anual

da População -da População -
2000/2010 (Em %2000/2010 (Em %

a.a.)a.a.)

20102010 2,382,38 0,970,97 1,091,09

Grau deGrau de
Urbanização (Em %)Urbanização (Em %)

20102010 97,9997,99 98,7798,77 95,8895,88

Índice deÍndice de
EnvelhecimentoEnvelhecimento

(Em %)(Em %)

20112011 28,4228,42 45,4945,49 51,2451,24

População comPopulação com
Menos de 15 AnosMenos de 15 Anos

(Em %)(Em %)

20112011 25,3125,31 23,9623,96 22,5122,51

População com 60População com 60
Anos e Mais (Em %)Anos e Mais (Em %)

20112011 7,207,20 10,9010,90 11,5311,53

Razão de Sexos Razão de Sexos 20112011 99,5099,50 91,8991,89 94,6594,65

Condições deCondições de
VidaVida

AnoAno MunicípioMunicípio Reg. Gov.Reg. Gov. EstadoEstado

Índice Paulista deÍndice Paulista de
ResponsabilidadeResponsabilidade

Social - IPRS -Social - IPRS -

20062006 5757 6161 5555
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Dimensão Riqueza Dimensão Riqueza
20082008 6060 6464 5858

Índice Paulista deÍndice Paulista de
ResponsabilidadeResponsabilidade

Social - IPRS -Social - IPRS -
DimensãoDimensão

Longevidade Longevidade

20062006 6969 7373 7272

20082008 7676 7474 7373
Índice Paulista deÍndice Paulista de
ResponsabilidadeResponsabilidade

Social - IPRS -Social - IPRS -
DimensãoDimensão

Escolaridade Escolaridade

20062006 6464 6666 6565

20082008 6666 6868 6868
Índice Paulista deÍndice Paulista de
ResponsabilidadeResponsabilidade

Social - IPRS Social - IPRS

20062006 Grupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riquezaGrupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riqueza
elevados, não exibem bons indicadores sociaiselevados, não exibem bons indicadores sociais

20082008 Grupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riquezaGrupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riqueza
elevados, não exibem bons indicadores sociaiselevados, não exibem bons indicadores sociais

Índice deÍndice de
DesenvolvimentoDesenvolvimento

Humano - IDH Humano - IDH

20002000 0,7860,786 ...... 0,8140,814

Renda per CapitaRenda per Capita
(Em salários(Em salários

mínimos)mínimos)

20002000 1,971,97 3,363,36 2,922,92

Domicílios comDomicílios com
Renda per CapitaRenda per Capita
até 1/4 do Salárioaté 1/4 do Salário
Mínimo (Em %)Mínimo (Em %)

20002000 8,928,92 5,835,83 5,165,16

Domicílios comDomicílios com
Renda per CapitaRenda per Capita
até 1/2 do Salárioaté 1/2 do Salário
Mínimo (Em %)Mínimo (Em %)

20002000 16,6816,68 11,2011,20 11,1911,19

EducaçãoEducação AnoAno MunicípioMunicípio Reg. Gov.Reg. Gov. EstadoEstado
Taxa deTaxa de

Analfabetismo daAnalfabetismo da
População de 15População de 15

Anos e Mais (Em %)Anos e Mais (Em %)

20002000 8,758,75 5,575,57 6,646,64

Média de Anos deMédia de Anos de
Estudos daEstudos da

População de 15 aPopulação de 15 a
64 Anos 64 Anos

20002000 6,506,50 7,967,96 7,647,64

População de 25População de 25
Anos e Mais comAnos e Mais com

Menos de 8 Anos deMenos de 8 Anos de
Estudo (Em %)Estudo (Em %)

20002000 65,8165,81 50,8550,85 55,5555,55

População de 18 aPopulação de 18 a
24 Anos com Ensino24 Anos com Ensino

Médio CompletoMédio Completo
(Em %)(Em %)

20002000 27,7627,76 43,2743,27 41,8841,88

Emprego eEmprego e AnoAno MunicípioMunicípio Reg. Gov.Reg. Gov. EstadoEstado
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RendimentoRendimento
Participação dosParticipação dos

VínculosVínculos
Empregatícios naEmpregatícios na
Agropecuária noAgropecuária no
Total de VínculosTotal de Vínculos

(Em %)(Em %)

20092009 0,150,15 0,190,19 3,083,08

Participação dosParticipação dos
VínculosVínculos

Empregatícios naEmpregatícios na
Indústria no TotalIndústria no Total

de Vínculos (Em %)de Vínculos (Em %)

20092009 29,8429,84 18,0818,08 22,4722,47

Participação dosParticipação dos
VínculosVínculos

Empregatícios naEmpregatícios na
Construção Civil noConstrução Civil no
Total de VínculosTotal de Vínculos

(Em %)(Em %)

20092009 1,361,36 5,195,19 4,694,69

Participação dosParticipação dos
VínculosVínculos

Empregatícios noEmpregatícios no
Comércio no TotalComércio no Total
de Vínculos (Em %)de Vínculos (Em %)

20092009 10,4010,40 17,9817,98 19,2319,23

Participação dosParticipação dos
VínculosVínculos

Empregatícios nosEmpregatícios nos
Serviços no Total deServiços no Total de

Vínculos (Em %)Vínculos (Em %)

20092009 58,2558,25 58,5758,57 50,5350,53

Rendimento MédioRendimento Médio
nos Vínculosnos Vínculos

Empregatícios naEmpregatícios na
Agropecuária (EmAgropecuária (Em
reais correntes)reais correntes)

20092009 708,33708,33 1.182,061.182,06 930,66930,66

Rendimento MédioRendimento Médio
nos Vínculosnos Vínculos

Empregatícios naEmpregatícios na
Indústria (Em reaisIndústria (Em reais

correntes)correntes)

20092009 2.365,462.365,46 2.362,152.362,15 2.076,162.076,16

Rendimento MédioRendimento Médio
nos Vínculosnos Vínculos

Empregatícios naEmpregatícios na
Construção CivilConstrução Civil

(Em reais(Em reais
correntes)correntes)

20092009 1.206,881.206,88 1.497,851.497,85 1.400,711.400,71

Rendimento MédioRendimento Médio
nos Vínculosnos Vínculos

Empregatícios noEmpregatícios no
Comércio (Em reaisComércio (Em reais

correntes)correntes)

20092009 1.291,381.291,38 1.515,681.515,68 1.296,691.296,69

Rendimento MédioRendimento Médio
nos Vínculosnos Vínculos

Empregatícios nosEmpregatícios nos
Serviços (Em reaisServiços (Em reais

correntes)correntes)

20092009 1.236,671.236,67 2.079,552.079,55 1.885,021.885,02

Rendimento MédioRendimento Médio 20092009 1.578,021.578,02 1.997,451.997,45 1.762,711.762,71
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no Total de Vínculosno Total de Vínculos
Empregatícios (EmEmpregatícios (Em

reais correntes)reais correntes)

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

Distância de alguns MunicípiosDistância de alguns Municípios
Franco da Rocha: 38 KmFranco da Rocha: 38 Km
Caieiras: 35 KmCaieiras: 35 Km
Francisco Morato: 25 KmFrancisco Morato: 25 Km
Santana de Parnaíba: 23 KmSantana de Parnaíba: 23 Km
Campo Limpo Paulista: 37 KmCampo Limpo Paulista: 37 Km
Osasco: 30 KmOsasco: 30 Km
Jundiaí: 25 KmJundiaí: 25 Km
Campinas: 66 KmCampinas: 66 Km
São Paulo: 32,5 KmSão Paulo: 32,5 Km
Santos: 128 KmSantos: 128 Km
Rio de Janeiro: 498 KmRio de Janeiro: 498 Km

Distância de rodoviasDistância de rodovias
Anhanguera: 0 kmAnhanguera: 0 km
Bandeirantes: 5 kmBandeirantes: 5 km
Rodoanel: 7 kmRodoanel: 7 km

Distância de AeroportosDistância de Aeroportos
Viracopos (Campinas): 48 kmViracopos (Campinas): 48 km
Congonhas (São Paulo): 48 KmCongonhas (São Paulo): 48 Km

Cumbica (Guarulhos): 68 Km.Cumbica (Guarulhos): 68 Km.

Através de estudos mapeados por nossa Unidade Escolar, referindo-se ao contexto externo da Etec,Através de estudos mapeados por nossa Unidade Escolar, referindo-se ao contexto externo da Etec,
consideramos que as oportunidades positivas de desenvolvimento são enormes, pois o Municípioconsideramos que as oportunidades positivas de desenvolvimento são enormes, pois o Município
necessita de um grande número de mão-de-obra qualificada para suprir às inúmeras indústriasnecessita de um grande número de mão-de-obra qualificada para suprir às inúmeras indústrias
estabelecidas na região, como: Metalúrgicas, Químicas, Gráficas, Centros de Distribuição, entreestabelecidas na região, como: Metalúrgicas, Químicas, Gráficas, Centros de Distribuição, entre
outras.outras.

Outro aspecto positivo é sua localização privilegiada. Favorecida pelo fácil acesso às rodoviasOutro aspecto positivo é sua localização privilegiada. Favorecida pelo fácil acesso às rodovias
Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel, a cidade transformou-se em um grande pólo logístico doAnhanguera, Bandeirantes e Rodoanel, a cidade transformou-se em um grande pólo logístico do
Estado de São Paulo.Estado de São Paulo.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
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Características do Corpo Discente:Características do Corpo Discente:

No ano de 2020, para a entrega deste Plano Plurianual de Gestão, inserimos os dados obtidos nasNo ano de 2020, para a entrega deste Plano Plurianual de Gestão, inserimos os dados obtidos nas
matrículas do 2º semestre/2020. Nesta ocasião, não foram realizadas pesquisas junto aos alunos,matrículas do 2º semestre/2020. Nesta ocasião, não foram realizadas pesquisas junto aos alunos,
pois as matrículas foram feitas virtualmente. Portanto, os dados abaixo referem-se aospois as matrículas foram feitas virtualmente. Portanto, os dados abaixo referem-se aos
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Atos LegaisAtos Legais
  

Documentos LegaisDocumentos Legais

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

Designação da Diretora Mara Silvia Negrini Biasini: a partir do dia 01/10/2008 publicado no D.O.E deDesignação 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. 53.30/09/2008. Seção II – Pág. 53.

Criação da Associação de Pais e Mestres: 02/03/2009Criação da Associação de Pais e Mestres: 02/03/2009

Programa Estadual de Qualificação: Início em 13/04/2009Programa 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 deDesignação 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)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. dePortaria de Admissão Diretora Maria Cristina Lopes: a partir de 15/07/2016 publicado no D.O.E. de
09/07/2016. Seção II - Pág 5609/07/2016. Seção II - Pág 56
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Autorização de Funcionamento de Cursos:Autorização de Funcionamento de Cursos:

Devido à pandemia do Novo Corona Vírus, as matrizes curriculares foram homologadas conformeDevido à pandemia do Novo Corona Vírus, as matrizes curriculares foram homologadas conforme
orientações recebidas no e-mail enviado pela Supervisão Grande São Paulo Noroeste, emorientações recebidas no e-mail enviado pela Supervisão Grande São Paulo Noroeste, em
26/09/2020. (Primeiros módulos do 2º semestre/2020 – Cursos: Técnico em Administração, Técnico26/09/2020. (Primeiros módulos do 2º semestre/2020 – Cursos: Técnico em Administração, Técnico
em Logística e Técnico em Segurança do Trabalho, todos no período noturno. em Logística e Técnico em Segurança do Trabalho, todos no período noturno. 

Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoHabilitação Profissional de Técnico em Administração- 1º e 2º Módulo- 1º e 2º Módulo

PORTARIA CETEC – Nº 1792, DE 16.9.2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 17.9.2019 - PODERPORTARIA CETEC – Nº 1792, DE 16.9.2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 17.9.2019 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 37.EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 37.

Habilitação Profissional de Técnico em AdministraçãoHabilitação Profissional de Técnico em Administração- 3º Módulo- 3º Módulo

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

Habilitação Profissional de Técnico em LogísticaHabilitação Profissional de Técnico em Logística- 1º módulo- 1º módulo
PORTARIA CETEC Nº 1874, de 08-04-2020 , publicada no Diário Oficial de 05-05/2020 - PoderPORTARIA CETEC Nº 1874, de 08-04-2020 , publicada no Diário Oficial de 05-05/2020 - Poder
Executivo - Seção I - página 41.Executivo - Seção I - página 41.

Habilitação Profissional de Técnico em LogísticaHabilitação Profissional de Técnico em Logísticapara 2º e 3º módulo.para 2º e 3º módulo.

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

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do TrabalhoHabilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho1º módulo1º módulo

PORTARIA CETEC Nº 1644, DE 11.06.2019 , PUBLICADO DOE DE 12.06.2019 - PODER EXECUTIVO -PORTARIA CETEC Nº 1644, DE 11.06.2019 , PUBLICADO DOE DE 12.06.2019 - PODER EXECUTIVO -
SEÇÃO I , PÁGINA 45.SEÇÃO I , PÁGINA 45.

Ensino Médio com Qualificação Profissional Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças; Auxiliar deEnsino Médio com Qualificação Profissional Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Finanças; Auxiliar de
Marketing e Comercial.(MQTEC)Marketing e Comercial.(MQTEC)- para os 3 anos- para os 3 anos

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

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.para os 3 anospara os 3 anos

PORTARIA CETEC - Nº 735, DE 10.9.2015 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFÍCIAL DE 11.9.2015 - PODERPORTARIA CETEC - Nº 735, DE 10.9.2015 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFÍCIAL DE 11.9.2015 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.

Ensino MédioEnsino Médiopara os 3 anospara os 3 anos

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO PARECER CEE Nº 105/98 - D.O.E. DE 02/04/1998 - SEÇÃO I -ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO PARECER CEE Nº 105/98 - D.O.E. DE 02/04/1998 - SEÇÃO I -
PAG.13.PAG.13.

                            40 / 59                            40 / 59



 

Lei Federal nº9394/96, alterada pela Lei Federal nº11684/08, Resolução CNE/CEB nº02/12 eLei Federal nº9394/96, alterada pela Lei Federal nº11684/08, Resolução CNE/CEB nº02/12 e
Indicações CEE nº09/00 e 77/08. Indicações CEE nº09/00 e 77/08. 

Habilitação Profissional de Técnico em Recursos HumanosHabilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos (Este curso não foi ofertado no ano de (Este curso não foi ofertado no ano de
2020).2020).

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

Legislação Nacional e Estadual: Legislação Nacional e Estadual: 

• Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena para o estado• Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena para o estado
de São Paulo; de São Paulo; 

• Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto à reorganização dos• Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto à reorganização dos
calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado decalendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de
São Paulo; São Paulo; 

• Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 - reorganização do • Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 - reorganização do 

Calendário Escolar; Legislação e Orientação CPS: Calendário Escolar; Legislação e Orientação CPS: 

• Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da plataforma MS• Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da plataforma MS
Teams e deu orientações quanto ao uso do Plano de Orientação para aprendizagem a Distância –Teams e deu orientações quanto ao uso do Plano de Orientação para aprendizagem a Distância –
POAD, Registro de frequência e acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; POAD, Registro de frequência e acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; 

• Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020; • Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020; 

• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações quanto à• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações quanto à
reorganização do Calendário Escolar 2020; reorganização do Calendário Escolar 2020; 

• Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/ Geslinf, de 15/05/2020 - orientações para• Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/ Geslinf, de 15/05/2020 - orientações para
retirada e entrega de material pedagógico aos alunos; retirada e entrega de material pedagógico aos alunos; 

• Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações para o 2.º• Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações para o 2.º
Semestre letivo – 2020; Semestre letivo – 2020; 

• Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de 14/07/2020• Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de 14/07/2020

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Aumentar o número de alunos inscritos naAumentar o número de alunos inscritos na

FETEPS em 20% a.a. até dez/2023. FETEPS em 20% a.a. até dez/2023. 
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O objetivo desta meta é aumentar o número deO objetivo desta meta é aumentar o número de

alunos inscritos em projetos como a FETEPS emalunos inscritos em projetos como a FETEPS em
20% ao ano, até o ano de 2023.20% ao ano, até o ano de 2023.

JustificativaJustificativa Visto ser uma das necessidades da Etec GinoVisto ser uma das necessidades da Etec Gino
Rezaghi destacar-se na comunidade interna eRezaghi destacar-se na comunidade interna e
externa, a participação dos alunos em projetosexterna, a participação dos alunos em projetos
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como a FETEPS podem trazer um reconhecimentocomo a FETEPS podem trazer um reconhecimento
por estes seguimentos, além de incentivar ospor estes seguimentos, além de incentivar os
alunos a se aperfeiçoarem e adquiriremalunos a se aperfeiçoarem e adquirirem
conhecimentos necessários ao desenvolvimentosconhecimentos necessários ao desenvolvimentos
das competências e habilidades envolvidas nosdas competências e habilidades envolvidas nos
projetos que elaborarão.projetos que elaborarão.

MetaMeta Oferecer 5 capacitações para funcionáriosOferecer 5 capacitações para funcionários
administrativos até dez/2020. administrativos até dez/2020. 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Oferecer no mínimo 5 capacitações paraOferecer no mínimo 5 capacitações para

funcionários administrativos para a melhoria dosfuncionários administrativos para a melhoria dos
atendimentos aos clientes internos e externos atéatendimentos aos clientes internos e externos até
dez/2020.dez/2020.

JustificativaJustificativa O bom atendimento ao cliente é essencial para aO bom atendimento ao cliente é essencial para a
melhoria nas relações interpessoais dentro demelhoria nas relações interpessoais dentro de
uma Escola Técnica. Principalmente nas Etecs,uma Escola Técnica. Principalmente nas Etecs,
pertencentes ao Centro Paula Souza que objetivapertencentes ao Centro Paula Souza que objetiva
oferecer Ensino de Qualidade, esta é umaoferecer Ensino de Qualidade, esta é uma
necessidade básica para que os alunos possam senecessidade básica para que os alunos possam se
espelhar nos serviços prestados pela equipe eespelhar nos serviços prestados pela equipe e
sintam-se motivados a aplicar os mesmossintam-se motivados a aplicar os mesmos
tratamentos recebidos, em seus clientes futuros.tratamentos recebidos, em seus clientes futuros.
Portanto,faz-se necessário capacitar osPortanto,faz-se necessário capacitar os
funcionários continuamente para a melhoriafuncionários continuamente para a melhoria
destes serviços.destes serviços.

MetaMeta Melhorar a infraestrutura predial (instalaçãoMelhorar a infraestrutura predial (instalação
de câmeras de segurança) em 16 pontos atéde câmeras de segurança) em 16 pontos até
Dez/2021Dez/2021

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Colocação de câmeras de segurança. em 16Colocação de câmeras de segurança. em 16

pontos até dez/2021.pontos até dez/2021.

8 Câmeras até março de 20198 Câmeras até março de 2019

8 câmeras até dez/2021 8 câmeras até dez/2021 
JustificativaJustificativa Melhoria da infraestrutura em parceria com oMelhoria da infraestrutura em parceria com o

Centro Paula Souza na colocação de câmeras deCentro Paula Souza na colocação de câmeras de
segurançasegurança

MetaMeta Melhorar a infraestrutura predialMelhorar a infraestrutura predial
incentivando a sustentabilidade em 100%incentivando a sustentabilidade em 100%
dos ambientes até Dez/2021dos ambientes até Dez/2021

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Colocação de redutores de vazão de água,Colocação de redutores de vazão de água,

instalação de luzes led, sensores de luminosidadeinstalação de luzes led, sensores de luminosidade
nas áreas externas, holofotes nos locais maisnas áreas externas, holofotes nos locais mais
vulneráveis.  Incentivar alunos a preservarem osvulneráveis.  Incentivar alunos a preservarem os
ambientes.ambientes.

JustificativaJustificativa
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MetaMeta Aumentar a demanda geral do vestibulinhoAumentar a demanda geral do vestibulinho
em 4% a.a. até dez/2022em 4% a.a. até dez/2022

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Esta meta objetiva aumentar a demanda geral doEsta meta objetiva aumentar a demanda geral do

vestibulinho em 4% ao ano até dez/2022, tendovestibulinho em 4% ao ano até dez/2022, tendo
como base os dados obtidos no vestibulinho finalcomo base os dados obtidos no vestibulinho final
do ano de 2017 (1o. sem/2017), onde sedo ano de 2017 (1o. sem/2017), onde se
inscreveram 678 candidatos para 200 vagasinscreveram 678 candidatos para 200 vagas
oferecidas. Portanto: 2,82 candidatos/vaga.oferecidas. Portanto: 2,82 candidatos/vaga.

Objetivos:Objetivos:

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

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

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

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

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

JustificativaJustificativa

MetaMeta Melhorar os índices obtidos no SARESP emMelhorar os índices obtidos no SARESP em
5% a.a. até dez/2020 nos componentes de5% a.a. até dez/2020 nos componentes de
Matemática e Língua Portuguesa.Matemática e Língua Portuguesa.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Esta meta objetiva melhorar os índices obtidos noEsta meta objetiva melhorar os índices obtidos no

SARESP (metas), em 5% ao ano até dez/2020 nosSARESP (metas), em 5% ao ano até dez/2020 nos
componentes de Matemática e Língua Portuguesa.componentes de Matemática e Língua Portuguesa.

JustificativaJustificativa

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

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição A fim de melhorar o conhecimento dos moradoresA fim de melhorar o conhecimento dos moradores

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

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

2015 - 7 entidades visitadas 2015 - 7 entidades visitadas 

2016 - 9 entidades visitadas2016 - 9 entidades visitadas

2017 - 11 entidades visitadas2017 - 11 entidades visitadas

2018 - 13 entidades visitadas2018 - 13 entidades visitadas

2019 - 16 entidades visitadas2019 - 16 entidades visitadas

2020 - 20 entidades visitadas 2020 - 20 entidades visitadas 

  
JustificativaJustificativa

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

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Esta meta pretende resgatar a meta anterior queEsta meta pretende resgatar a meta anterior que

foi cumprida parcialmente por motivos de sinistrofoi cumprida parcialmente por motivos de sinistro
na unidade, vindo a afetar os objetivos principais. na unidade, vindo a afetar os objetivos principais. 

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

JustificativaJustificativa

MetaMeta Oferecer curso pré-vestibulinho para alunosOferecer curso pré-vestibulinho para alunos
de 2 escolas por semestre até dez/2022. de 2 escolas por semestre até dez/2022. 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Melhorar a demanda dos vestibulinhos,Melhorar a demanda dos vestibulinhos,

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

JustificativaJustificativa

MetaMeta Realizar 10 capacitações para docentes atéRealizar 10 capacitações para docentes até
dez/2024dez/2024

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Esta meta visa contemplar os docentes comEsta meta visa contemplar os docentes com
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capacitações para melhoria das metodologias decapacitações para melhoria das metodologias de
ensino na Etec Gino Rezaghi, criandoensino na Etec Gino Rezaghi, criando
possibilidades de trabalhar as competências sóciopossibilidades de trabalhar as competências sócio
emocionais nos educadores e consequentementeemocionais nos educadores e consequentemente
em seus alunos.em seus alunos.

JustificativaJustificativa Por meio de conversas com os alunos, algunsPor meio de conversas com os alunos, alguns
destes sinalizam problemas com uma parte dosdestes sinalizam problemas com uma parte dos
docentes que não conseguem mesclar teoria comdocentes que não conseguem mesclar teoria com
prática, ou ainda que muitas vezes não usam deprática, ou ainda que muitas vezes não usam de
empatia para entender as situações que ocorremempatia para entender as situações que ocorrem
com os discentes. Portanto, faz-se necessário criarcom os discentes. Portanto, faz-se necessário criar
meios para que os docentes compreendam o seumeios para que os docentes compreendam o seu
papel como educadores e facilitadores dapapel como educadores e facilitadores da
aprendizagem e, desta forma, acredita-se queaprendizagem e, desta forma, acredita-se que
capacitações que venha a oferecer oportunidadescapacitações que venha a oferecer oportunidades
para os docentes aprenderem e discutirem estaspara os docentes aprenderem e discutirem estas
situações e aprimorar o seu método de ensino sãosituações e aprimorar o seu método de ensino são
imprescindíveis.imprescindíveis.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Informação dos Conselhos de Classe Final -Informação dos Conselhos de Classe Final -

1º semestre 20201º semestre 2020

AnáliseAnálise
O indicador demonstra as evasões por classes/turmas queO indicador demonstra as evasões por classes/turmas que
deverão servir como parâmetro para o atingimento das metasdeverão servir como parâmetro para o atingimento das metas
estabelecidas pela unidade.estabelecidas pela unidade.

DenominaçãoDenominação SARESP 2019SARESP 2019

                            45 / 59                            45 / 59



 

AnáliseAnálise
O Saresp 2019 apresenta melhora nos índices obtidos em LinguaO Saresp 2019 apresenta melhora nos índices obtidos em Lingua
Portuguesa e Matemática em relação aos anos anteriores.Portuguesa e Matemática em relação aos anos anteriores.

DenominaçãoDenominação SARESP 2019 - EE WALTER RIBAS (ESCOLASARESP 2019 - EE WALTER RIBAS (ESCOLA
CONCORRENTE)CONCORRENTE)
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AnáliseAnálise
A EE Walter Ribas é uma escola estadual conhecida no municípioA EE Walter Ribas é uma escola estadual conhecida no município
de Cajamar por sua excelência na qualidade de ensino. Osde Cajamar por sua excelência na qualidade de ensino. Os
gráficos do Saresp servem de análise para o aproveitamento dográficos do Saresp servem de análise para o aproveitamento do
SARESP na ETEc Gino Rezaghi que comprovam a busca contínuaSARESP na ETEc Gino Rezaghi que comprovam a busca contínua
pela qualidade de ensino aplicada na unidade escolar.pela qualidade de ensino aplicada na unidade escolar.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Melhor escola da região / Escola referênciaMelhor escola da região / Escola referência

na cidade conforme o ENEM. na cidade conforme o ENEM. 
DescriçãoDescrição
A escola tem sido constantemente reconhecida pelos índices doA escola tem sido constantemente reconhecida pelos índices do
ENEM.ENEM.

DenominaçãoDenominação Escola HumanizadaEscola Humanizada
DescriçãoDescrição
A escola possui um clima organizacional positivo em sua grandeA escola possui um clima organizacional positivo em sua grande
maioria.maioria.

DenominaçãoDenominação Protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil. 
DescriçãoDescrição
Em todas as atividades os alunos tem total apoio para realizarEm todas as atividades os alunos tem total apoio para realizar
seus trabalhos com autonomia e protagonismo.seus trabalhos com autonomia e protagonismo.
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DenominaçãoDenominação Espaço físico disponível do terreno daEspaço físico disponível do terreno da
unidade que possibilita a ampliação daunidade que possibilita a ampliação da
escola. escola. 

DescriçãoDescrição
O espaço físico foi elencado como força, pois há espaço disponívelO espaço físico foi elencado como força, pois há espaço disponível
no terreno da escola que permite a possibilidade de ampliação dono terreno da escola que permite a possibilidade de ampliação do
prédio para o oferecimento de novos cursos para a regiãoprédio para o oferecimento de novos cursos para a região
futuramente, além de outros espaços que podem ser ofertados,futuramente, além de outros espaços que podem ser ofertados,
desde que aprovados pela administração central, como auditório,desde que aprovados pela administração central, como auditório,
laboratórios, novas salas de aula, etc.laboratórios, novas salas de aula, etc.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Poucos Colaboradores Poucos Colaboradores 
DescriçãoDescrição
Falta de profissional para pequenos reparos e manutençõesFalta de profissional para pequenos reparos e manutenções
periódicas.periódicas.

DenominaçãoDenominação Alunos com falta de pré-requisitos.Alunos com falta de pré-requisitos.
DescriçãoDescrição
Resultados do SARESP se encontram em queda, apesar dos bonsResultados do SARESP se encontram em queda, apesar dos bons
índices comparados à outras unidades escolares do Município. Osíndices comparados à outras unidades escolares do Município. Os
alunos a cada ano, tem vindo com menos base para as aulas, oalunos a cada ano, tem vindo com menos base para as aulas, o
que dificulta o trabalho evolutivo. (Os professores tem que seque dificulta o trabalho evolutivo. (Os professores tem que se
aplicar em recuperar conteúdos anteriores para só entãoaplicar em recuperar conteúdos anteriores para só então
desenvolver novos conhecimentos).desenvolver novos conhecimentos).

DenominaçãoDenominação Atendimento da secretaria Atendimento da secretaria 
DescriçãoDescrição
Alguns alunos reclamam do atendimento oferecido pela secretariaAlguns alunos reclamam do atendimento oferecido pela secretaria
da unidade escolar.da unidade escolar.

DenominaçãoDenominação Dificuldade dos professores em conciliarDificuldade dos professores em conciliar
Teoria com a Prática.Teoria com a Prática.

DescriçãoDescrição
Os professores apresentam muita dificuldade em conciliar TeoriaOs professores apresentam muita dificuldade em conciliar Teoria
com a prática e de realizar atividades individualizadas.com a prática e de realizar atividades individualizadas.

DenominaçãoDenominação InfraestruturaInfraestrutura
DescriçãoDescrição
A escola foi alocada em um prédio antigo que apresentaA escola foi alocada em um prédio antigo que apresenta
constantemente problemas. Além disto, foi construído paraconstantemente problemas. Além disto, foi construído para
crianças do ensino infantil. Portanto,as salas são pequenas ecrianças do ensino infantil. Portanto,as salas são pequenas e
contamos com poucos espaços para armazenamento decontamos com poucos espaços para armazenamento de
equipamentos e salas escassas para a montagem de laboratóriosequipamentos e salas escassas para a montagem de laboratórios
imprescindíveis para as aulas práticas.imprescindíveis para as aulas práticas.
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OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Bom relacionamento com o setor públicoBom relacionamento com o setor público

municipal. municipal. 
DescriçãoDescrição
Mesmo sem convênios ou parcerias oficiais, todas as solicitaçõesMesmo sem convênios ou parcerias oficiais, todas as solicitações
realizadas à prefeitura municipal, são sempre prontamenterealizadas à prefeitura municipal, são sempre prontamente
atendidas.atendidas.

DenominaçãoDenominação Alunos com bons resultados em examesAlunos com bons resultados em exames
nacionais e faculdades de alto nível. nacionais e faculdades de alto nível. 

DescriçãoDescrição
Visto que uma das forças que temos em nossa etec, é a qualidadeVisto que uma das forças que temos em nossa etec, é a qualidade
de ensino, há a possibilidade dos alunos conseguirem bonsde ensino, há a possibilidade dos alunos conseguirem bons
resultados nos exames nacionais e obter vagas em faculdadesresultados nos exames nacionais e obter vagas em faculdades
públicas e de alto nível.públicas e de alto nível.

DenominaçãoDenominação Aprendiz Paulista e E-social Aprendiz Paulista e E-social 
DescriçãoDescrição
Oportunidade para que os alunos consigam seu primeiroOportunidade para que os alunos consigam seu primeiro
emprego, tão cobrado no mercado de trabalho.emprego, tão cobrado no mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Etec inserida em cidade de grande potencialEtec inserida em cidade de grande potencial
com um distrito industrial e empresas decom um distrito industrial e empresas de
renomerenome

DescriçãoDescrição
Cajamar, nos seus últimos cinco anos teve um aumentoCajamar, nos seus últimos cinco anos teve um aumento
populacional em torno de 5000 habitantes. Hoje conta com seupopulacional em torno de 5000 habitantes. Hoje conta com seu
polo empresarial com empresas tais como: Amazon, Natura, DHL,polo empresarial com empresas tais como: Amazon, Natura, DHL,
Marabraz, Samsung, Semp Toshiba, o que pode auxiliar noMarabraz, Samsung, Semp Toshiba, o que pode auxiliar no
desenvolvimento dos cursos com visitas técnicas e parcerias edesenvolvimento dos cursos com visitas técnicas e parcerias e
oportunidades no mercado de trabalho. Portanto, oferece grandesoportunidades no mercado de trabalho. Portanto, oferece grandes
oportunidades de desenvolvimento para a cidade e para seusoportunidades de desenvolvimento para a cidade e para seus
munícipes.munícipes.

DenominaçãoDenominação Ausência de escolas de 2º grau particularesAusência de escolas de 2º grau particulares
no municípiono município

DescriçãoDescrição
A ausência de escolas particulares no município pode gerar umA ausência de escolas particulares no município pode gerar um
público maior na busca de uma escola com qualidade na região.público maior na busca de uma escola com qualidade na região.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Oferta de empregos em turnosOferta de empregos em turnos
DescriçãoDescrição
As empresas que oferecem empregos para a clientela da EtecAs empresas que oferecem empregos para a clientela da Etec
Gino Rezaghi oferece trabalho em turnos que coincidem com oGino Rezaghi oferece trabalho em turnos que coincidem com o
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horário das aulas.horário das aulas.

DenominaçãoDenominação Falta de divulgação da EscolaFalta de divulgação da Escola
DescriçãoDescrição
Por estarmos em um município muito próximo à São Paulo e aoPor estarmos em um município muito próximo à São Paulo e ao
mesmo tempo pequeno, o nosso único meio de mídia são asmesmo tempo pequeno, o nosso único meio de mídia são as
redes sociais que nem sempre atingem o nosso público alvo.redes sociais que nem sempre atingem o nosso público alvo.

DenominaçãoDenominação Escolas técnicas próximas com cursosEscolas técnicas próximas com cursos
semelhantessemelhantes

DescriçãoDescrição
Por Cajamar ser um Município de pequeno porte, e estar envoltaPor Cajamar ser um Município de pequeno porte, e estar envolta
por cidades maiores, contamos com várias escolas técnicas quepor cidades maiores, contamos com várias escolas técnicas que
oferecem cursos semelhantes.oferecem cursos semelhantes.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Criar mecanismos para a melhoria noCriar mecanismos para a melhoria no

atendimento aos alunos pela secretariaatendimento aos alunos pela secretaria
escolarescolar

DescriçãoDescrição
Por diversas vezes os alunos reclamam do atendimento realizadoPor diversas vezes os alunos reclamam do atendimento realizado
por alguns funcionários da secretaria escolar. Portanto, faz-sepor alguns funcionários da secretaria escolar. Portanto, faz-se
necessário criar mecanismos para a melhoria deste atendimento,necessário criar mecanismos para a melhoria deste atendimento,
por meio de capacitações ou de elaboração de instrumentos depor meio de capacitações ou de elaboração de instrumentos de
controle para a verificação destas melhorias.controle para a verificação destas melhorias.

DenominaçãoDenominação Melhorar a infraestruturaMelhorar a infraestrutura
DescriçãoDescrição
Quando questionados sobre a principal falha da Etec GinoQuando questionados sobre a principal falha da Etec Gino
Rezaghi, tanto alunos como docentes são unânimes em dizer queRezaghi, tanto alunos como docentes são unânimes em dizer que
os problemas se resumem a infraestrutura. O prédio apresentaos problemas se resumem a infraestrutura. O prédio apresenta
muitas dificuldades, tais como: espaços pequenos, ausência demuitas dificuldades, tais como: espaços pequenos, ausência de
laboratórios, rede elétrica que não suporta muitos equipamentos,laboratórios, rede elétrica que não suporta muitos equipamentos,
infiltrações, quadra descoberta e com piso irregular, ausência deinfiltrações, quadra descoberta e com piso irregular, ausência de
um auditório para palestras e apresentações de alunos.um auditório para palestras e apresentações de alunos.

DenominaçãoDenominação Criar mecanismos para a melhoria dosCriar mecanismos para a melhoria dos
índices obtidos no SARESPíndices obtidos no SARESP

DescriçãoDescrição
Buscar a melhoria dos índices obtidos no SARESP tanto noBuscar a melhoria dos índices obtidos no SARESP tanto no
componente curricular de matemática quanto de Línguacomponente curricular de matemática quanto de Língua
portuguesa.portuguesa.

DenominaçãoDenominação Divulgar a escolaDivulgar a escola
DescriçãoDescrição
Muitas pessoas ainda comentam que desconhecem a existênciaMuitas pessoas ainda comentam que desconhecem a existência
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da Etec no município. Necessário, portanto, realizar umada Etec no município. Necessário, portanto, realizar uma
divulgação eficaz de modo a levar o conhecimento da existênciadivulgação eficaz de modo a levar o conhecimento da existência
da Etec a todos os bairros da cidade.da Etec a todos os bairros da cidade.

DenominaçãoDenominação Criar mecanismos para a melhoria dasCriar mecanismos para a melhoria das
práticas docentes. práticas docentes. 

DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Aumentar a aproximação com a comunidade Aumentar a aproximação com a comunidade 
DescriçãoDescrição
Aumentar a aproximação com a comunidade Cajamarense, porAumentar a aproximação com a comunidade Cajamarense, por
meio de atividades de responsabilidade social.meio de atividades de responsabilidade social.

DenominaçãoDenominação Reduzir o número de evasões na unidadeReduzir o número de evasões na unidade
DescriçãoDescrição
A análise dos índices nos cursos continuam apresentando perdas.A análise dos índices nos cursos continuam apresentando perdas.
Principalmente no ano de 2020, por motivo do distanciamentoPrincipalmente no ano de 2020, por motivo do distanciamento
social, muitos alunos não se sentem motivados a continuar ossocial, muitos alunos não se sentem motivados a continuar os
estudos. Portanto, é necessário continuar trabalhando estesestudos. Portanto, é necessário continuar trabalhando estes
índices na busca das evasões na unidade.índices na busca das evasões na unidade.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

Criar mecanismos para que todos os cursos, alunos, docentes e funcionários da Etec sejamCriar mecanismos para que todos os cursos, alunos, docentes e funcionários da Etec sejam
atendidos de forma satisfatória no ambiente escolar. atendidos de forma satisfatória no ambiente escolar. 

Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos::

Reduzir a evasão escolar.Reduzir a evasão escolar.

Realizar capacitações para servidores e docentes de forma a atender satisfatoriamente osRealizar capacitações para servidores e docentes de forma a atender satisfatoriamente os
envolvidos na unidade escolar.envolvidos na unidade escolar.

Despertar o interesse dos alunos e professores através do incentivo à busca de aperfeiçoamento eDespertar o interesse dos alunos e professores através do incentivo à busca de aperfeiçoamento e
diminuição da falta de compromisso.diminuição da falta de compromisso.

Melhorar índices obtidos no SARESP pela unidade escolar.Melhorar índices obtidos no SARESP pela unidade escolar.

Divulgar a Etec a toda a comunidade Cajamarense.Divulgar a Etec a toda a comunidade Cajamarense.

Melhorar a infraestrutura da Unidade Escolar.Melhorar a infraestrutura da Unidade Escolar.
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MetaMeta
DenominaçãoDenominação Aumentar o número de alunos inscritos naAumentar o número de alunos inscritos na

FETEPS em 20% a.a. até dez/2023. FETEPS em 20% a.a. até dez/2023. 
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
O objetivo desta meta é aumentar o número de alunos inscritosO objetivo desta meta é aumentar o número de alunos inscritos
em projetos como a FETEPS em 20% ao ano, até o ano de 2023.em projetos como a FETEPS em 20% ao ano, até o ano de 2023.

DenominaçãoDenominação Oferecer 5 capacitações para funcionáriosOferecer 5 capacitações para funcionários
administrativos até dez/2020. administrativos até dez/2020. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Oferecer no mínimo 5 capacitações para funcionáriosOferecer no mínimo 5 capacitações para funcionários
administrativos para a melhoria dos atendimentos aos clientesadministrativos para a melhoria dos atendimentos aos clientes
internos e externos até dez/2020.internos e externos até dez/2020.

DenominaçãoDenominação Melhorar a infraestrutura predial (instalaçãoMelhorar a infraestrutura predial (instalação
de câmeras de segurança) em 16 pontos atéde câmeras de segurança) em 16 pontos até
Dez/2021Dez/2021

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

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

8 Câmeras até março de 20198 Câmeras até março de 2019

8 câmeras até dez/2021 8 câmeras até dez/2021 

DenominaçãoDenominação Melhorar a infraestrutura predialMelhorar a infraestrutura predial
incentivando a sustentabilidade em 100%incentivando a sustentabilidade em 100%
dos ambientes até Dez/2021dos ambientes até Dez/2021

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Colocação de redutores de vazão de água, instalação de luzes led,Colocação de redutores de vazão de água, instalação de luzes led,
sensores de luminosidade nas áreas externas, holofotes nos locaissensores de luminosidade nas áreas externas, holofotes nos locais
mais vulneráveis.  Incentivar alunos a preservarem os ambientes.mais vulneráveis.  Incentivar alunos a preservarem os ambientes.

DenominaçãoDenominação Aumentar a demanda geral do vestibulinhoAumentar a demanda geral do vestibulinho
em 4% a.a. até dez/2022em 4% a.a. até dez/2022

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55
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DescriçãoDescrição
Esta meta objetiva aumentar a demanda geral do vestibulinho emEsta meta objetiva aumentar a demanda geral do vestibulinho em
4% ao ano até dez/2022, tendo como base os dados obtidos no4% ao ano até dez/2022, tendo como base os dados obtidos no
vestibulinho final do ano de 2017 (1o. sem/2017), onde sevestibulinho final do ano de 2017 (1o. sem/2017), onde se
inscreveram 678 candidatos para 200 vagas oferecidas. Portanto:inscreveram 678 candidatos para 200 vagas oferecidas. Portanto:
2,82 candidatos/vaga.2,82 candidatos/vaga.

Objetivos:Objetivos:

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

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

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

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

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

DenominaçãoDenominação Melhorar os índices obtidos no SARESP emMelhorar os índices obtidos no SARESP em
5% a.a. até dez/2020 nos componentes de5% a.a. até dez/2020 nos componentes de
Matemática e Língua Portuguesa.Matemática e Língua Portuguesa.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

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

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

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

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

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

Pretende-se assim, atingir a meta de divulgação em 20% ao ano,Pretende-se assim, atingir a meta de divulgação em 20% ao ano,
como segue: como segue: 
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2015 - 7 entidades visitadas 2015 - 7 entidades visitadas 

2016 - 9 entidades visitadas2016 - 9 entidades visitadas

2017 - 11 entidades visitadas2017 - 11 entidades visitadas

2018 - 13 entidades visitadas2018 - 13 entidades visitadas

2019 - 16 entidades visitadas2019 - 16 entidades visitadas

2020 - 20 entidades visitadas 2020 - 20 entidades visitadas 

  

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

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

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

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

DenominaçãoDenominação Oferecer curso pré-vestibulinho para alunosOferecer curso pré-vestibulinho para alunos
de 2 escolas por semestre até dez/2022. de 2 escolas por semestre até dez/2022. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

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

DenominaçãoDenominação Realizar 10 capacitações para docentes atéRealizar 10 capacitações para docentes até
dez/2024dez/2024

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Esta meta visa contemplar os docentes com capacitações paraEsta meta visa contemplar os docentes com capacitações para
melhoria das metodologias de ensino na Etec Gino Rezaghi,melhoria das metodologias de ensino na Etec Gino Rezaghi,
criando possibilidades de trabalhar as competências sóciocriando possibilidades de trabalhar as competências sócio
emocionais nos educadores e consequentemente em seus alunos.emocionais nos educadores e consequentemente em seus alunos.

ProjetosProjetos
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DenominaçãoDenominação Mudar é PrecisoMudar é Preciso
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRAJEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRA

InícioInício 2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00
FimFim 2024-12-16 00:00:002024-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto Mudar é Preciso se faz necessáriopara que algunsO Projeto Mudar é Preciso se faz necessáriopara que alguns
docentes sejam capacitados e percebam a importância do uso dadocentes sejam capacitados e percebam a importância do uso da
biblioteca na unidade escolar, repensem as metodologiasbiblioteca na unidade escolar, repensem as metodologias
utilizadas em sala de aula, e a assistência que é dada ao discenteutilizadas em sala de aula, e a assistência que é dada ao discente
na busca de seu desenvolvimento, melhorando assim essesna busca de seu desenvolvimento, melhorando assim esses
índices nas próxima avaliações institucionais.índices nas próxima avaliações institucionais.

DenominaçãoDenominação ESPAÇOS DA ETEC GINOESPAÇOS DA ETEC GINO
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA CRISTINA LOPESMARIA CRISTINA LOPES

InícioInício 2019-04-01 03:00:002019-04-01 03:00:00
FimFim 2020-12-15 02:00:002020-12-15 02:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto envolve a melhoria dos espaços da Etec Gino Rezaghi.O projeto envolve a melhoria dos espaços da Etec Gino Rezaghi.

DenominaçãoDenominação ESPAÇOS FUTUROS DA ETEC GINOESPAÇOS FUTUROS DA ETEC GINO
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA CRISTINA LOPESMARIA CRISTINA LOPES

InícioInício 2023-02-01 02:00:002023-02-01 02:00:00
FimFim 2023-12-15 02:00:002023-12-15 02:00:00
DescriçãoDescrição
Solicitar a cobertura e reforma da Quadra Poliesportiva. FazerSolicitar a cobertura e reforma da Quadra Poliesportiva. Fazer
campanhas de incentivo ao uso consciente dos ambientes dacampanhas de incentivo ao uso consciente dos ambientes da
unidade escolar e seu patrimônio. Idealização e realização deunidade escolar e seu patrimônio. Idealização e realização de
espaços de desenvolvimento do conhecimento com o trabalho deespaços de desenvolvimento do conhecimento com o trabalho de
voluntários.voluntários.

DenominaçãoDenominação GEEaD - Mediação de Aprendizagem na EtecGEEaD - Mediação de Aprendizagem na Etec
Gino Rezaghi – Curso Técnico emGino Rezaghi – Curso Técnico em
Administração – Módulo III, ModalidadeAdministração – Módulo III, Modalidade
Semipresencial.Semipresencial.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRALEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA

InícioInício 2020-08-01 00:00:002020-08-01 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Professor Mediador de Aprendizagem desenvolverá atividadesO Professor Mediador de Aprendizagem desenvolverá atividades
que visam incluir uma perspectiva do saber por meio da qual oque visam incluir uma perspectiva do saber por meio da qual o
aluno interage com materiais e recursos didáticos eficazes em umaluno interage com materiais e recursos didáticos eficazes em um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AV), bem como por meio daAmbiente Virtual de Aprendizagem (AV), bem como por meio da
mediação presencial e a distância.. Deve atender às diretrizesmediação presencial e a distância.. Deve atender às diretrizes
pedagógicas e acadêmicas do Grupo de Estudo de Educaçãopedagógicas e acadêmicas do Grupo de Estudo de Educação
Distância (Gear), interagindo com o céu coordenador.. Nas turmasDistância (Gear), interagindo com o céu coordenador.. Nas turmas
da modalidade semipresencial, o aluno cumpre parte do conteúdoda modalidade semipresencial, o aluno cumpre parte do conteúdo
do programa em encontros presenciais, com cinco horas dedo programa em encontros presenciais, com cinco horas de
duração, e parte das atividades a distância (dez horas semanais),duração, e parte das atividades a distância (dez horas semanais),
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por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem.. Cada curso tempor meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem.. Cada curso tem
sua carga horária dividida em três módulos. A Certificação ésua carga horária dividida em três módulos. A Certificação é
modular, fornecida após aprovação no exame presencial. Omodular, fornecida após aprovação no exame presencial. O
pressente projeto de mediação refere-se à modalidadepressente projeto de mediação refere-se à modalidade
semipresencial, composto por 15 Horas Atividades Específicas,semipresencial, composto por 15 Horas Atividades Específicas,
distribuídas da seguinte forma e horários, encontrodistribuídas da seguinte forma e horários, encontro
presencial/virtual: 5 horas (sábados das 8:00 as 13::00). Para a opresencial/virtual: 5 horas (sábados das 8:00 as 13::00). Para a o
desenvolvimento das atividades, o professor responsável pordesenvolvimento das atividades, o professor responsável por
apoio a distância nas seguintes datas e horários (quarta--feira dasapoio a distância nas seguintes datas e horários (quarta--feira das
13:00 às 17:00, quinta--feira das 13:00 às 17:00 e sexta--feira das13:00 às 17:00, quinta--feira das 13:00 às 17:00 e sexta--feira das
13:00 às 15:00). Para serem ministradas na ETEC Rosa Perrone13:00 às 15:00). Para serem ministradas na ETEC Rosa Perrone
Schiavone em Itatiba --SPSchiavone em Itatiba --SP

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Gino Rezaghi - 2020Gino Rezaghi - 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRAJEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Com base nos dados levantados no WebSai 2019 e pesquisasCom base nos dados levantados no WebSai 2019 e pesquisas
internas da unidade sobre satisfação do curso, os alunosinternas da unidade sobre satisfação do curso, os alunos
levantaram pontos relevantes que interferem no processo delevantaram pontos relevantes que interferem no processo de
ensino e aprendizagem, como por exemplo a falta deensino e aprendizagem, como por exemplo a falta de
comunicação com seus professores e docentes que excedem suacomunicação com seus professores e docentes que excedem sua
autoridade em sala de aula e problemas de relacionamentoautoridade em sala de aula e problemas de relacionamento
interpessoal entre os alunos. Diante disto, os alunos ficaminterpessoal entre os alunos. Diante disto, os alunos ficam
desmotivados em relação ao curso e desistem sem ao menosdesmotivados em relação ao curso e desistem sem ao menos
contatar a coordenação e/ou gestão da escola. Este projetocontatar a coordenação e/ou gestão da escola. Este projeto
objetivará aumentar a taxa média de permanência dos discentesobjetivará aumentar a taxa média de permanência dos discentes
em 5% melhorando os aspectos socioemocionais dos docentesem 5% melhorando os aspectos socioemocionais dos docentes
desenvolvendo com eles três competências: equilíbrio emocional,desenvolvendo com eles três competências: equilíbrio emocional,
comunicação e empatia.comunicação e empatia.

DenominaçãoDenominação Biblioteca – Personagem protagonista naBiblioteca – Personagem protagonista na
formação do alunoformação do aluno

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCIO ROBERTO SARTORIMARCIO ROBERTO SARTORI

InícioInício 2020-09-04 00:00:002020-09-04 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
A biblioteca da Etec passou por diversos problemas ao longo dosA biblioteca da Etec passou por diversos problemas ao longo dos
anos. Ficou inclusive fechada por um bom tempo, reabrindoanos. Ficou inclusive fechada por um bom tempo, reabrindo
apenas recentemente em horário restrito. A importância desseapenas recentemente em horário restrito. A importância desse
espaço é indiscutível para a formação de um aluno do Ensinoespaço é indiscutível para a formação de um aluno do Ensino
Médio, que deve ter na leitura um exercício para seuMédio, que deve ter na leitura um exercício para seu
desenvolvimento intelectual, conhecimento do mundo, além dodesenvolvimento intelectual, conhecimento do mundo, além do
conhecimento pessoal.O presente projeto tem como objetivosconhecimento pessoal.O presente projeto tem como objetivos
tornar a biblioteca da Etec protagonista no processo de formaçãotornar a biblioteca da Etec protagonista no processo de formação
dos alunos; desenvolver nos alunos do primeiro ano quedos alunos; desenvolver nos alunos do primeiro ano que
realizarão o projeto habilidades tais como: organização erealizarão o projeto habilidades tais como: organização e
estratégias administrativas, técnicas de atendimentos ao público,estratégias administrativas, técnicas de atendimentos ao público,
produzir e analisar gráficos estatísticos a partir do uso daproduzir e analisar gráficos estatísticos a partir do uso da
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biblioteca e seus efeitos na comunidade escolar, produção debiblioteca e seus efeitos na comunidade escolar, produção de
textual, leitura e análise de obras literárias.textual, leitura e análise de obras literárias.

DenominaçãoDenominação Cursinho preparatório para VestibulinhoCursinho preparatório para Vestibulinho
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIEGO SILVA NEVESDIEGO SILVA NEVES

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-12-15 00:00:002022-12-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto refere-se à oferta de cursinho preparatório para osEste projeto refere-se à oferta de cursinho preparatório para os
processos seletivos do Vestibulinho das Escolas Técnicas paraprocessos seletivos do Vestibulinho das Escolas Técnicas para
alunos da rede pública estadual e municipal de Cajamar quealunos da rede pública estadual e municipal de Cajamar que
pretendem ingressar na Etec Gino Rezaghi, aumentando apretendem ingressar na Etec Gino Rezaghi, aumentando a
visibilidade da Etec no Município e a demanda dos cursosvisibilidade da Etec no Município e a demanda dos cursos
oferecidos pela unidade.oferecidos pela unidade.

DenominaçãoDenominação Projeto FETEPSProjeto FETEPS
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRAJEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRA

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2023-12-16 00:00:002023-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa melhorar a visibildade da unidade escolarEste projeto visa melhorar a visibildade da unidade escolar
estimulando a parte criativa e empreendedora de nossos alunos.estimulando a parte criativa e empreendedora de nossos alunos.

DenominaçãoDenominação Curso Prático de ExcellCurso Prático de Excell
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRALEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA

InícioInício 2019-04-01 03:00:002019-04-01 03:00:00
FimFim 2019-06-30 03:00:002019-06-30 03:00:00
DescriçãoDescrição
Utilizar o programa Excel para capacitar os alunos e comunidadeUtilizar o programa Excel para capacitar os alunos e comunidade
do entorno com relação às atividades de recebimento,do entorno com relação às atividades de recebimento,
armazenamento e expedição de materiais, contendo tambémarmazenamento e expedição de materiais, contendo também
análise sistêmica de Taxas de juros, com relatórios contendoanálise sistêmica de Taxas de juros, com relatórios contendo
fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas. Dar a introdução ao alunofórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas. Dar a introdução ao aluno
ao programa Excel Básico.ao programa Excel Básico.

DenominaçãoDenominação ATENDIMENTO NOTA 10ATENDIMENTO NOTA 10
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA CRISTINA LOPESMARIA CRISTINA LOPES

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2020-04-30 03:00:002020-04-30 03:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto “Atendimento Nota 10” faz parte do Plano Plurianual deO Projeto “Atendimento Nota 10” faz parte do Plano Plurianual de
Gestão 2019-2023, desenvolvido para oferecer subsídios aosGestão 2019-2023, desenvolvido para oferecer subsídios aos
funcionários da Etec Gino Rezaghi para cumprirem suas funçõesfuncionários da Etec Gino Rezaghi para cumprirem suas funções
de forma a atender os clientes internos e externos comde forma a atender os clientes internos e externos com
excelência. Este projeto é a continuidade de outro projetoexcelência. Este projeto é a continuidade de outro projeto
oferecido anteriormente aos funcionários e para esta nova ediçãooferecido anteriormente aos funcionários e para esta nova edição
se baseia no livro homônimo da Editora Sextante.se baseia no livro homônimo da Editora Sextante.
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DenominaçãoDenominação AVANÇA ETEC GINOAVANÇA ETEC GINO
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA CRISTINA LOPESMARIA CRISTINA LOPES

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2019-12-30 02:00:002019-12-30 02:00:00
DescriçãoDescrição
Para alcançar uma gestão eficiente, é necessário que o processoPara alcançar uma gestão eficiente, é necessário que o processo
de melhorias seja contínuo e integrado entre todos os setores.de melhorias seja contínuo e integrado entre todos os setores.
Portanto, este projeto objetiva criar mecanismos para que aPortanto, este projeto objetiva criar mecanismos para que a
equipe de gestão da Etec Gino Rezaghi possa administrar,equipe de gestão da Etec Gino Rezaghi possa administrar,
controlar, criar indicadores e realizar procedimentos para acontrolar, criar indicadores e realizar procedimentos para a
melhoria da escola, fazendo a escola “avançar” em seusmelhoria da escola, fazendo a escola “avançar” em seus
procedimentos, valendo-se dos seguintes setores: Diretoria deprocedimentos, valendo-se dos seguintes setores: Diretoria de
Serviços Administrativos, Diretoria de Serviços Acadêmicos,Serviços Administrativos, Diretoria de Serviços Acadêmicos,
Relações Institucionais, Coordenação Pedagógica e OrientaçãoRelações Institucionais, Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional, levando a escola a melhores patamares eEducacional, levando a escola a melhores patamares e
consequente reconhecimento pela comunidade interna e externa,consequente reconhecimento pela comunidade interna e externa,
como uma escola eficiente e eficaz.como uma escola eficiente e eficaz.

DenominaçãoDenominação Biblioteca AtivaBiblioteca Ativa
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

WAGNER MOREIRA DA SILVAWAGNER MOREIRA DA SILVA

InícioInício 2020-08-10 00:00:002020-08-10 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Resumo do Projeto: Este projeto se propõe a viabilizar o acesso deResumo do Projeto: Este projeto se propõe a viabilizar o acesso de
discentes, docentes e comunidade escolar ao acervo e estruturadiscentes, docentes e comunidade escolar ao acervo e estrutura
bibliotecária disponível na Etec Gino Rezaghi. Além de permitir obibliotecária disponível na Etec Gino Rezaghi. Além de permitir o
acesso, também serão realizadas ações de incentivo eacesso, também serão realizadas ações de incentivo e
disseminação de materiais e informações culturais, contidas nosdisseminação de materiais e informações culturais, contidas nos
diversos estilos literários, com destaque para a literatura técnica,diversos estilos literários, com destaque para a literatura técnica,
cujo acesso tem sido mais restrito. Neste projeto estão previstas ecujo acesso tem sido mais restrito. Neste projeto estão previstas e
discriminadas as ações a serem adotadas, a saber: •discriminadas as ações a serem adotadas, a saber: •
Reorganização do espaço físico; • Atendimento ao usuário; •Reorganização do espaço físico; • Atendimento ao usuário; •
Encontros comunitários com autores/escritores/jornalistas; •Encontros comunitários com autores/escritores/jornalistas; •
Semanas temáticas; • Concursos; • Ações integradas comSemanas temáticas; • Concursos; • Ações integradas com
professores e componentes curriculares. Em decorrência daprofessores e componentes curriculares. Em decorrência da
quarentena imposta pela pandemia do COVID-19, realizaremosquarentena imposta pela pandemia do COVID-19, realizaremos
ações virtuais, com a criação de uma "Equipe/Sala" no Teams,ações virtuais, com a criação de uma "Equipe/Sala" no Teams,
onde os alunos serão convidados e incentivados à leitura.onde os alunos serão convidados e incentivados à leitura.
Também temos como objetivo viabilizar a criação ou acesso aTambém temos como objetivo viabilizar a criação ou acesso a
uma biblioteca virtual, mesmo que por meio de compartilhamentouma biblioteca virtual, mesmo que por meio de compartilhamento
ao acervo virtual de outras Etecs.ao acervo virtual de outras Etecs.

DenominaçãoDenominação PROJETO DE ORIENTAÇÃO E APOIOPROJETO DE ORIENTAÇÃO E APOIO
EDUCACIONAL DA ETEC GINO REZAGHI -EDUCACIONAL DA ETEC GINO REZAGHI -
20202020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ALESSON NUNES DE SOUZAALESSON NUNES DE SOUZA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
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DescriçãoDescrição
O projeto surge da necessidade, de melhorar os índices deO projeto surge da necessidade, de melhorar os índices de
permanência e satisfação de nossos alunos, através dapermanência e satisfação de nossos alunos, através da
manutenção de um número cada vez maior maior demanutenção de um número cada vez maior maior de
concluintes. Isso se dará, por meio de diferentes ações, tais como,concluintes. Isso se dará, por meio de diferentes ações, tais como,
da identificação de alunos que possuam distúrbios ou déficit deda identificação de alunos que possuam distúrbios ou déficit de
aprendizagem, e o acompanhamento daqueles que apresentamaprendizagem, e o acompanhamento daqueles que apresentam
incompatibilidade entre trabalho e curso, dificuldades queincompatibilidade entre trabalho e curso, dificuldades que
interferem diretamente no desenvolvimento do processo deinterferem diretamente no desenvolvimento do processo de
ensino; um outro fator importante, está na busca por melhoriasensino; um outro fator importante, está na busca por melhorias
na comunicação entre o professor e o aluno, primando pelana comunicação entre o professor e o aluno, primando pela
correta utilização de instrumentos e de critérios de avaliação,correta utilização de instrumentos e de critérios de avaliação,
portanto para alcançar estes objetivos faz-se necessário aportanto para alcançar estes objetivos faz-se necessário a
utilização das competências socioemocionais, tais como deutilização das competências socioemocionais, tais como de
comunicação, equilíbrio emocional e empatia.comunicação, equilíbrio emocional e empatia.

DenominaçãoDenominação #SABER+#SABER+
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRAJEICE GALVANI DE SOUSA OLIVEIRA

InícioInício 2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:00
FimFim 2021-12-15 00:00:002021-12-15 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto #SABER+ vem de encontro a necessidade de nossosO Projeto #SABER+ vem de encontro a necessidade de nossos
alunos melhorarem seu ddesempenho em avaliações comoalunos melhorarem seu ddesempenho em avaliações como
SARESP, ENEM e OBMEP, a fim de promovermos as melhoresSARESP, ENEM e OBMEP, a fim de promovermos as melhores
estratégias de aprendizagem e reconhecimento pela cidade deestratégias de aprendizagem e reconhecimento pela cidade de
nossa Instituição.nossa Instituição.
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