
26/10/12 Centro Paula Souza

1/120www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo 

metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade.

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

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 

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

Nome: ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO

E-mail: etemam@yahoo.com.br

Telefone: (14) 3471-0099

Endereço: Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 277 Bairro Williams CEP 17400-000

Homepage: www.etecmam.com.br

                               "As escolas, fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são sem dúvida as oficinas da humanidade" ( Comenius)

                                 É com este pensamento que queremos iniciar este trabalho com a  finalidade de planejar  atividades e posturas para o aprimoramento da Etec Monsenhor Antônio Magliano no cumprimento de sua missão, no atendimento às exigências e expectativas estabelecidas pela administração central do CPS, atendimento às necessidades do mercado de trabalho regional e, principalmente, na melhoria da qualidade de vida da população. Reflete  uma constante preocupação com a integração de toda a comunidade interna

em torno destes objetivos, assim como a conscientização de que todos e todo trabalho fazem parte da instituição e é da ação do grupo que resulta o produto final. O fluxo de informações é uma constante dentro da unidade escolar, semestralmente são aplicadas avaliações das ações desenvolvidas, assim como levantadas sugestões para melhoria do processo. Decisões de grande amplitude são tomadas após consultas em assembléias - é o caso da instalação de habilitações -, outras com maior especificidade ou menor tempo para

discussões são tomadas pelos componentes da Direção da Escola e coordenadores. 

Hoje a ETEC MAM conta com um quadro de docentes estável, e que trabalha em consonância com as metas do CPS e as metas estabelecidas pela unidade escolar.

Todo o trabalho desenvolvido pela equipe de professores e funcionários da escola e descrito no Plano Plurianual de Gestão, é discutido amplamente em reuniões com a comunidade, por ocasião do planejamento escolar, continuando em reuniões pedagógicas e reuniões de coordenadores com seus pares. As
metas são traçadas em conjunto, após análise de metas anteriores, bem como pontos frágeis destacados  no SAI e Observatório Escolar. Então, cada Habilitação  definiu o projeto que colaborará para o alcance das metas estabelecidas.

Para a concretização do PPG são ouvidos os anseios do corpo docente, discente, pais de alunos, funcionários e parceiros. Somente após as sugestões recebidas destes segmentos é que se estabelecem objetivos, prioridades, metas e projetos.
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Para a concretização do PPG são ouvidos os anseios do corpo docente, discente, pais de alunos, funcionários e parceiros. Somente após as sugestões recebidas destes segmentos é que se estabelecem objetivos, prioridades, metas e projetos.

Para a elaboração do PPG no ano de 2012, seguinos a seguinte etapa:

1 - Avaliação do PPG de 2011, em dezembro, com professores, funcionários, alunos e parceiros. Questionários para avaliação das metas.

2 - Reuniões com CIPA, APM e Conselho de Escola para estabelecer as prioridades de 2012.

3 - Reunião com docentes e funcionários para elaborar as necessidades de 2012.

4 - Reuniões durante o planejamento escolar, geral e por habilitação para estabelecer as metas e os projetos de 2012.

 

 

 
 
 

Eliana Valencise Hidalgo Esteves

 Nome Segmento que representa

 Abel Isaías Fernandes Representante de Pais

 Adelíria Corrêa Representante dos Professores

 Ana Paula Fernandes Gomes Representante de demais segmentos de interesse da escola

 Andréia Zucco Representante do corpo discente

 Aparecida Claudilene dos Santos Representante de aluno egresso atuante em sua área de formação

 Grêmio Estudantil Instituição Auxiliar

 José Agostinho Sgarbi Representante dos Servidores Técnico-Administrativos

 Morgana Maravalhas de Carvalho Barros Representante dos Coordenadores

Nome Função/Cargo

 Ana Maria Mancera da Silva Barbosa Lima Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica

 André Pacheco Albero Coordenador de Classe Descentralizada

 APM Instituição Auxiliar

 Corpo docente Professores

 Edson Mancuzo Coordenador da Habilitação de Mecatrônica

 Funcionários Funcionários

 Karina Spigolon Peron Coordenador da Habilitação de Eletrônica

 Lauro Verevi Franco Coordenador da Habilitação de Mecânica

 Luciana Denise Leite Coordenadora da Habilitação de Informática

 Marcelo Gallo Jorge Esteves Coordenador da Habilitação de Enfermagem

 Maria Aparecida Inez Galvani Kagueyama Coordenadora do Ensino Médio

 Maria Ângela Piovezan Ferreira Coordenadora de Classe Descentralizada

 Morgana Maravalhas de Carvalho Barros Coordenadora Área de Segurança do Trabalho

 Rony Cirielo Mazzeto Coordenador do Ensino Médio

Legenda das etapas

I Levantamento de Dados e Informações

II Análise dos Indicadores

III Definição de prioridades;

IV Definição de Metas / Projetos

A Etec "Monsenhor Antônio Magliano" situa-se na cidade de Garça, município com pouco mais de 42000 habitantes, que surgiu com a cafeicultura mas, cuja economia vem se desenvolvendo nos últimos anos na área de produtos eletro-eletrônicos. A unidade escolar procura trabalhar de forma a atender a comunidade local, contribuindo formação de trabalhadores para as empresas e também melhorar a qualidade de vida
da população. Todavia, seu raio de ação alcança mais de 30 km e em sua região de abrangência estão situados pequenos municípios com atividades agrícolas e comerciais e outros de médio porte com considerável número de indústrias e setor de serviços. A escola procura atender igualmente a todos de forma a ampliar a qualificação profissional, propiciando o crescimento da região e garantir o amplo acesso a cidadania.

Oferece habilitações técnicas em Administração, Marketing, Enfermagem, Informática,  Eletrônica,  Mecânica, Mecatrônica, Segurança no Trabalho e pós-técnicos em Instrumentação Cirúrgica (Enfermagem). Neste ano, oferece o Ensino Médio Integrado à Informática.

 O Ensino Médio é o mais tradicional da cidade e garante a formação geral para a acesso ao ensino superior e qualificação para o mercado de trabalho, neste curso os conteúdos de Filosofia e Sociologia são desenvolvidos nas disciplinas de Artes, Língua e Literatura Portuguesa, História e Geografia e estarão detalhados no PTD de cada um destes respectivos componentes. O estudo da língua espanhola na segunda série

será realizado  em parceria com o Centro de Línguas (CEL) da Secretaria de Educação que está localizado a cerca de 500 metros de distância da escola. O Ensino Médio contempla ainda ações em projetos sociais e ambientais, sendo que mais de 50% dos discentes frequentam concomitantemente uma habilitação técnica.

- Na organização curricular do Ensino Médio, na parte diversificada trabalharemos com 3 disciplinas- projetos: Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente - Intervenções Ambientais

 A Gestão Escolar é realizada de forma participativa e colaborativa, a Direção e o grupo de coordenadores, Ata e Diretores de Serviço têm reuniões semanais onde são discutidos os procedimentos e medidas referentes às ações e diretrizes escolares. Em reuniões mensais com seus pares, os coordenadores de área fazem levantamento do andamento geral dos cursos e recolhem sugestões. Semestralmente são elaboradas
reavaliações e traçadas metas. A sala dos professores é local de socialização de informações relacionadas a instituição, assim como o site e o correio eletrônico, através do qual são transmitidas informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos.
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reavaliações e traçadas metas. A sala dos professores é local de socialização de informações relacionadas a instituição, assim como o site e o correio eletrônico, através do qual são transmitidas informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos.

 A partir da avaliação geral da Etec em 2011 e das habilitações em particular, cada uma delas elaborou um projeto para resolver ou minimizar os problemas levantados, considerando-se os resultados do SAI(2010) e do Observatório (2011), tendo em vista que quando este Plano foi elaborado não havia dados do SAI-2011. Foram desenvolvidos ao longo do ano de 2011: ações pontuais de intervenção ao meio-ambiente,

sociais, estágio supervisionado, Trabalhos de Conclusão de Curso e projetos interdisciplinares.

 Em 2011 para garantir a concretização da missão da Etec foram estabelecidos:

-A tecnologia da informação vem sendo progressiva e intensamente incorporada ao cotidiano escolar de forma a ampliar a eficiência e inovar as ações de inovação do trabalho: o site da Etec é um importante instrumento de comunicação e divulgação de ações e atividades.  No ano de 2011, incorporamos o FACEBOOK para nossa comunicação.  O NSA (Novo Sistema Acadêmico) informa em tempo real aos alunos e
a seus responsáveis a frequência e o aproveitamento escolar dos discentes.

-Os coordenadores de área fazem acompanhamento no mínimo quinzenal da frequência dos alunos e entram em contato por telefone com os que estejam apresentando problemas. O NSA vem sendo aperfeiçoado a cada ano a pedido dos professores , da coordenação para melhor alinhamento com o Plano de Trabalho Docente.

-Expansão / Manutenção/ consolidação  efiicazes das parcerias e oferecimento de oportunidades de estágio.

-Oferecimento à comunidade local e regional, pelo terceiro ano, do processo de Certificação por Competência nos moldes sugeridos pela CETEC.

-Criação de arquivo de alunos evadidos para contato e oferecimento de retorno à Unidade de Ensino, assegurando a utilização das vagas excedentes.

- Trabalhos de recuperação paralela e progressão parcial parcial do Ensino Médio estão sendo aprimorado através de atividades de monitoria, além da criação de uma Roda de Leitura mensal para a qual são convidados todos os Professores de Lingua Portuguesa da Etec e os integrantes da Associação de Poetas e Escritores de Garça (APEG).  Utilização do Portal Educacional Clickideia diária pelos professores.

- Os conteúdos de Filosofia e Sociologia serão desenvolvidos nos componentes curriculares de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa e estarão detalhados no PTD de cada um destes componentes curriculares; 

-Agilização na comunicação dos conteúdos das provas de reclassificação de forma a oferecer o máximo de oportunidades possíveis para que o discentes desenvolvam e comprovem o domínio de competências.  consolidando o papel desta  instituição como referência para a melhoria da qualidade de vida da região.

-Capacitação contínua dos professores para a concretização de atividades interdisciplinares, avaliação contínua e contribuição nos Trabalhos de Conclusão de Curso.

- No site da escola www.etecmam.com.br encontra-se, disponível para dowlound,  todos os documentos para realizaçào de estágio, bem como as instituições que fornecem estágio aps alunos da ETEC MAM; encontram-se disponíveis para dowlound as normas para a apresentação escrita do TCC. 

Data da Criação    Em 1951 – Lei Federal nº. 981/51 de 12/02/1951    INSTALAÇÃO: 02/03/1959  

Cursos Oferecidos:  - ENSINO MÉDIO – Lei Federal nº 9394/96, alterada pela Lei Federal nº 11684, Resolução CNE?CEB nº 03/98 e Indicações CEE nº 09/2000 e 77/08.

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de 09/07/08, Deliberação 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008, Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção I, pág. 52.

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA – Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de 09/07/08, Deliberação 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008, Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 4, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção I, pág. 52 e Plano de

Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 38, de 30/10/2009, seção I páginas 50-51.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Resolução SE nº 78, de 7/11/2008, Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB nº 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 105/2011, das indicações CEE nº 08/2000 e 108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 94, de 17/10/2011, publicada no DOE de 18/10/2011, seção I, pág. 88.

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03,

 -HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM MARKETING - Lei Federal nº 9394, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de09/07/08. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 98, de 17/10/2011, republicada no DOE de 28/10/2011, seção I, página 54.

 - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM MECÂNICA – Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de 09/07/08, Deliberação 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008, Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 4, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção I, pág. 52 e Plano de

Curso aprovado  pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 38, de 30/10/2009, publicada no DOE de 31/10/2009, seção I, páginas 50 51.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA -  Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer 11, de 12/06/2008, Resolução

de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 38, de 30/10/2009, publicada no DOE de 31/10/2009, seção I, páginas 50 - 51.

 - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 105/2011, das Indicações CEE 08/2000 e nº 108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 94, de17/10/2011, publicada no DOE de

18/10/2011, seção I, pág. 88. 

- ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM CENTRO CIRÚRGICO E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 36, de 30/10/2009, publicada no DOE de 31/10/2009, seção I, página 50.

- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Convênio de Cooperação Técnico-Educacional entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica e o Município de Gália.

- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec nº 72, de 14-10-2010, publicada no DOE de 16-10-2010, seção I, página 52, retificada no DOE de 22-10-2010, seção I, página 54.

- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO: Convênio de Cooperação Técnico-Educacional entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica e o Município de Álvaro de Carvalho.

 

A cidade de Garça surgiu no início do século XX a partir da expansão da cafeicultura para o Centro-Oeste Paulista, acompanhada pela construção da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Foi elevada a município em 1929 e chegou a ser conhecida como a Capital do Café. Esta unidade de ensino foi criada, pela Lei Estadual  nº 981 de 12 de fevereiro de 1951 com a denominação de Escola Artesanal de

Garça, mas seu funcionamento só iniciou sete anos após, no dia 02 de março de 1959 em um prédio municipal localizado na Avenida Brasil, atualmente Dr. Raphael Paes de Barros, nº 522.
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Foram oferecidos os cursos profissionalizantes para clientela feminina: Artesanal Ordinário de Educação Doméstica, Curso Extraordinário de Corte e Costura, Curso Extraordinário de Educação Doméstica. Para alunos do sexo masculino foram  criados: Curso Artesanal Ordinário de Ajustagem Mecânica, Curso de Torneiro Mecânico e Ajustagem Mecânica. No primeiro ano de seu funcionamento contava com

158 alunos inscritos e limitava-se a oferecer formação específica, sem dar o  direito ao prosseguimento de estudos.

 

 

 

 
Com a instalação de novas séries e turmas a escola foi crescendo e novos cursos foram sendo instalados, foi o caso do Curso Industrial Básico em 1961.

 

 Em 1962 passou para a esfera estadual, foi transformada em Ginásio Industrial de Garça passando a oferecer as séries do antigo ginasial, hoje equivalente de 5ª a 8ª séries, mas sempre contemplando matérias da área profissionalizante e mantendo os cursos técnicos extraordinários.
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 Em 1972, com a construção de novo prédio para a Escola Estadual Hilmar Machado de Oliveira, esta unidade de ensino passou a ocupar o seu antigo edifício na Rua Fausto Floriano de Toledo, nº 35. Parte de seus equipamentos de ensino técnico ficaram para trás, guardados sem utilização.
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 Neste prédio, no fim da década de 70 foi intalado o Curso Técnico de Enfermagem para atender à demanda da região, o que vem realizando desde aquela data. Hoje oferece cursos pós-técnicos de Centro Cirúrgico e Instrumentação, assim como Urgência e Emergência.  

 

 

 

As seguidas reestruturações da Secretaria do Estado da Educação determinaram mudanças nas suas funções e nome. A partir de 05 de março de 1976 passou a se denominar “Centro Estadual Interescolar” quando todo o ensino médio da cidade foi concentrado  apenas nesta unidade escolar e cujas iniciais determinaram o surgimento de um apelido que carrega até hoje: “CEI”. Em 1977 tornou-se Centro Estadual

Interescolar “Monsenhor Antonio Magliano” em homenagem ao clérigo que trabalhou por muitos anos na cidade e dedicou-se também à educação e criação de escolas no município.

 

 

 

Em 1981 foi determinada uma nova mudança na denominação: Escola Estadual de Segundo Grau “Monsenhor Antônio Magliano”. Em constante crescimento, com o aumento do número de alunos de segundo grau e, principalmente, interessados em cursos profissionalizantes as instalações físicas se tornaram insuficientes e dificultavam o atendimento à comunidade, gerando  estudos de viabilidade e proposta

integrada por responsáveis pela educação do estado e do município, para uma troca de prédio com a EEPG (Escola Estadual de Primeiro Grau) “Hilmar Machado de Oliveira”, que ocorreu a partir do dia 28 de dezembro de 1983.  

A partir de então o endereço passou a ser Praça Dr. Martinho Funchal de Barros.

 

 

Com o passar dos anos o município de Garça foi diversificando sua economia e abrindo espaço para as indústrias na área de eletro-eletrônica,  a escola  se adaptou aos novos tempos, cresceu e contribuiu para as transformações sócio-econômicas da comunidade, educando jovens, formando mão-de-obra, criando sua tradição, se tornando parte da cidade e da vida da população.
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A política do governo do Estado de São Paulo direcionou uma atenção particular à esta unidade escolar, assim como a escolas com história semelhante e a partir de 1985 criou um núcleo de administração especial para as ex-escolas industriais e agrícolas dentro dos quadros da Secretaria da Educação, a DISAETE e passou a denominá-las, respectivamente, ETESG e ETAESG. Esta unidade transformou-se em

Escola Técnica Estadual de Segundo Grau “Monsenhor Antônio Magliano”.

Em 1987 foi criado o Curso de Processamento de Dados, o segundo a funcionar em escolas pública do Estado de São Paulo. Os computadores, em número de 4 no início foram comprados a partir de muita campanha realizada na comunidade local.
A partir de pedidos e auxílio financeiro da primeira indústria eletro-eletrônica instalada na cidade e que necessitava de mão-de-obra capacitada para crescer, foi instalado o Curso de Eletrônica, inicialmente uma Qualificação ( 1989 ). 

O Decreto Estadual nº 38.703, de 31/06/1994 criou a ETE 088 do Município de Garça, incorporando-a ao Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.

A cidade então com cerca de 42000 habitantes, no centro do estado de São Paulo, já  atendia a mais de quinze pequenas e médias cidades do seu entorno: Gália, Duartina, Cabrália, Alvinlândia, Lupércio, Ubirajara, Fernão, Lucianópolis, Vera Cruz, Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Getulina e Pompéia (60 km). 

A partir de 2008 com a instalação do Curso de Mecatrônica ampliou o atendimento à área da indústria e o número de  jovens e adultos trabalhadores atendidos.

O Curso de Segurança do Trabalho foi instalado em 2009 respondendo aos anseios da comunidade local e recentes exigências do mercado de trabalho.

As prefeituras dos municípios próximos, cujos habitantes frequentam a Etec, oferecem apoio e transporte aos  estudantes. Estão em funcionamento classe descentralizadas em Gália ( Curso Técnico de Informática - desde 2010 ) e Álvaro de Carvalho ( Curso Técnico de Administração - iniciada em 2012 ).

A Etec Monsenhor Antônio Magliano, atualmente, com mais de 1200 alunos e oferecendo dez cursos diferentes, é uma das maiores instiuições do Centro Paula Souza do centro oeste paulista e vem ao longo de seus 50 anos de existência procurando atender às necessidades locais e regionais, mantendo-se sempre alerta às transformações sócio-econômicas e tecnológicas com o objetivo de cumprir sua missão de
formar cidadãos aptos a atuar no mercado de trabalho e contribuir  para a melhoria da qualidade de vida da população.

               

 

 

 

Modalidade: Integrado

Descrição:

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Habilitações associadas:

Modalidade: Médio

Descrição:

                                                          ENSINO MÉDIO

CARACTERIZAÇÃO  DO ENSINO MÉDIO- 2011     

            Os alunos que freqüentam os Ensino Médio nesta Etec estão dentro da faixa etária esperada para esta etapa de estudo, em sua maioria são originários  da cidade de Garça e de escolas públicas. Todavia, cerca de 10 % moram em pequenas cidades próximas e viajam diariamente em busca do que consideram ensino com melhor qualidade. A 

com grande demanda. 

               O curso tem tradição e um “bom conceito”  e é indicado por pessoas que já o freqüentaram: conhecidos e/ou parentes. Para muitos jovem estudar na Etec MAM é a concretização de “um sonho” ( acrescentado na avaliação do perfil do aluno a partir da fala de muitos alunos e pais).

 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE 2011 

               O produto final é superior a 90%, já que de 360 vagas a perda foi de 30 alunos, destes 21 foram transferidos, 3 desistiram ( uma aluna devido a gravidez, único caso ocorrido no curso) e 6 foram retidos.

                 Os resultados do ENEM e SARESP foram superiores aos das outras escolas públicas da cidade.

           Os resultados nos vestibulares de 2011 foram muito bons, com cerca de 40 alunos promovidos em Instituições Públicas de Ensino Superior e quase o mesmo número em faculdades particulares.

 APROVADOS VESTIBULAR - 2012                                              

FAEF:

1. Elton Alessandro Massuda - Engenharia Florestal

2. Graziele Barbosa da Silva - Medicina Veterinária

3. Jênifer da Silva Cardoso - Medicina Veterinária

4. José Eduardo Quini Spuri - Direito

5. Júlia Fogaça Gonçalves - Ciências Contábeis

6. Juliana Mancuso - Direito

7. Leandro Bueno Amorim - Administração

8. Luís Felipe da Silva Figueiredo - Ciências Contábeis

9. Luiz Fernando Batistuti Galdino de Carvalho - Medicina Veterinária

FAIP:

10. Daniel Andrade da Silva - Moda e Estilismo

FAMEMA:

11. Maira Jaqueline de Souza - Enfermagem

FATEC:

12. Alan Dorigão Rocha - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

13. André Felipe Nunes - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

14. Brenda Martins de Almeida - Gestão Empresarial

15. Danilo Soares Couto - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

16. Giovana Carrasco Higino - Alimentos

17 - Guilherme Scarparo Martins de Souza - Mecatrônica Industrial

18. Jéssica Caroline da Silva Parussolo - Gestão Empresarial

19. Jônatas Roberto Laureano - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

20. Laís dos Santos Kagawa - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

21. Leandro César Micheloti - Gestão Empresarial
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22. Lineker Fontes Moreira - Mecatrônica Industria

23. Lucas de Almeida Krugner - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

24. Lucas Pinelli Lima - Gestão Empresarial

25. Luís Felipe Travensolo Spósito - Mecatrônica Industrial

26. Marcelo Cintra de Souza - Mecatrônica Industrial

27. Mayara Caroline Coutinho - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

28. Natália Massuda Ramos - Gestão Empresarial

29. Pedro Henrique Silva Biato - Mecatrônica Industrial

30. Raian Sá - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

31. Renato Henrique dos Santos - Mecatrônica Industrial

32. Thaís Marques Rodrigues - Gestão Empresarial

33. Yasser Rabeh Faustino - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA:

34. Bruna Maria Rangel - Arquitetura

35. Caroline Aparecida da Silva Jacinto - Serviço Social

36. Gabriel Alves dos Santos - Marketing

37. Jênifer da Silva Cardoso - Medicina Veterinária

38. Juliana Mancuso - Direito

39. Leandro Bueno Amorim - Administração

40. Rodolfo Pena Colhados - Engenharia

41. Yasmin Aparecida Lourenço - Psicologia (Treineiro)

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO (BAURU):

42. Ana Laura Machado Paz - Arquitetura

43. Ana Thaís de Azevedo Moraes Belini - Biomedicina/Ciências Biológicas/Psicologia

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ:

44. Taiane Cristine de Jesus Garcia Scarparo - Serviço Social

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP):

45. Gisele Aparecida da Silva Bonfante - Pedagogia    

46.  Milena  Almeida Barbosa - Terapia Ocupacional

47. Luiz Carlos - Biblioteconomia

48- Cleuber  Aparecido Moysés   - Física dos Materiais

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB):

49- Bruna Maria Rangel - Pedagogia

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV):

50. Bruna Maria Rangel - Educação Física

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC):

51. Jéssica Priscila da Silva - Ciência da Computação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS):

52. Guilherme Ramos da Silva - Sistemas de Informação (Treineiro)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA:

53. Yasmin Aparecida Lourenço - Nutrição

UNIVEM:

54. Ana Paula de Rosso Aguiar - Direito

55. Beatriz Morato Ribeiro Gimenes Bolonhesi - Direito

56. Daniella Cristina Inácio Carazzato - Design Gráfico

57. Juliana Mancuso - Direito

58. Larissa Quintino Caldamone - Direito

59. Mariana Saroa de Souza - Direito

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ( UTFPR):

60. Daniel Andrade da Silva - Tecnologia em Design de Modas

61. Vítor Lopes Garcia - Engenharia Elétrica

62. Clara Alvarenga - Moda

Habilitações associadas:

Ensino Médio
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Modalidade: Técnico

Descrição:

TÉCNICO EM INFOMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissionional  que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e netodologias para o desenvolvimento de sistemas.

 MERCADO DE TRABALHO: Em Garça este profissional pode trabalhar em atividades de informatica e conexas, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e planejamentos.

ADMINISTRAÇÃO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona de forma sistêmica os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis,respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibil idades de 

informática básica, como suporte às operações organizacionais.

MERCADO DE TRABALHO: a cidade de Garça não oferece muitas vagas na área, muitos dos egressos trabalham no atendimento ao público como comerciários, caixas de supermercados e afins, Atualmente, a maioria dos alunos são jovens ( ver tabulação de questionário abaixo ) que frequentam concomitantemente Ensinos Médio e Técnico para se preparar para a continuidade de estudos e para o mercado de trabalho.

ELETRÔNICA

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos e de automação. Realiza medições e testes  com equipamentos eletrônicos. Executa 

MERCADO DE TRABALHO: a de Garça oferece grande empregabilidade nesta área já que concentra muita empresas na área da eletroeletrônica. Todavia, muitas pessoas iniciam o curso e recebem noções básicas que criam oportunidade de trabalho, conseguem estágio ou são contratadas e o próprio empregador estabelece horáros que as impossibil ida ou desmotiva para dar continuidade aos estudos, o que gera evasão e/ou trancamento de matrícula com consequente diminuição do produto da Etec.

ENFERMAGEM

O TÉCNICO EM ENFERMAGEM é o profissional que atua na promoção, na prevenção, recuperação e na reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias. 

Realiza procedimentos e cuidados de enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatórios. Realiza procedimentos técnicos de curativos, injeções parenterais, vacinação, nebulização, banho de leito, dentre outros. 

MERCADO DE TRABALHO: bastante  amplo na cidade e região, para as Unidades Básicas de Saúde e hospitais. Os técnicos formados nesta Etec são reconhecidos pela sua qualidade em toda a região.

INFORMÁTICA

O TÉCNICO  EM  INFORMÁTICA  é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas.Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de 

MERCADO DE TRABALHO: Profissionais formados na Etec trabalham em diferentes áreas, muitos alunos fazem concomitantemente o Ensino Médio nesta unidade de ensino para melhor formação e dar continuidade de estudos.

 

MARKETING

 
O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional que colabora na elaboração do plano de marketing da empresa e no planejamento e implementação de ações de  marketing pontuais.  Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos.

realização de estudos de mercado e interpreta e aplica a legislação da área.

1 turma de 2º módulo

MECÂNICA

O TÉCNICO EM MECÂNICA é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados.  Monta e instala máquinas e equipamentos.  Planeja e realiza manutenção. Desenvolve processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos.

MERCADO DE TRABALHO: a de Garça oferece grande empregabilidade nesta área já que concentra muita empresas na área da eletroeletrônica. Todavia, muitas pessoas iniciam o curso e recebem noções básicas que criam oportunidade de trabalho, conseguem estágio ou são contratadas e o próprio empregador estabelece horáros que as impossibil ida ou desmotiva para dar continuidade aos estudos, o que gera evasão e/ou trancamento de matrícula com consequente diminuição do produto da Etec.

MECATRÔNICA

O TÉCNICO EM MECATRÔNICA é o profissional que atua no projeto, na execução e na instalação de máquinas e equipamentos automatizados e sistemas robotizados. Realiza manutenção, medições e testes dessas máquinas, equipamentos e sistemas, conforme especificações técnicas. Opera equipamentos, uti l iza softwares específicos e linguagens de programação adequadas. Organiza local de trabalho.

as normas técnicas e higiene, segurança, qualidade e proteção ao meio ambiente.  Programa e opera estas máquinas observando as normas de segurança.

MERCADO DE TRABALHO:  de Garça oferece grande empregabilidade nesta área já que concentra muita empresas na área da eletroeletrônica. Atende grande número de trabalhadores de empresas da cidade de Maríl ia, é oferecido apenas durante o dia dev ido a insuficiência de laboratórios. M

1SEGURANÇA DO TRABALHO

O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO é o profissional que  atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a 

executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle. 

MERCADO DE TRABALHO: Em 2010 ocorreu a formação da primeira turma de técnicos nesta área em que há grande demanda. A maior dificuldade encontrada pela Etec foi a contratação de Engenheiros habilitados na área interessados em se dedicarem à docência, considerando-se o aquecimento da economia e a procura de mão-de-obra especializada.

ESPECIALIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
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Habilitações associadas:

Administração

Eletrônica

Mecânica

Mecatrônica

Informática

Enfermagem

Segurança do Trabalho

Marketing

Informática

Habilitação

Administração

Administração

Centro Cirúrgico e Instrumentação Cirúrgica - Especialização

Eletrônica

Eletrônica

Eletrônica

Eletrônica

Enfermagem

Enfermagem

Enfermagem

Enfermagem

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática - Integrado

Marketing

Mecatrônica

Mecatrônica

Mecatrônica

Mecatrônica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Segurança do Trabalho

Segurança do Trabalho

Soma total



26/10/12 Centro Paula Souza

16/120www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

Soma total

Habilitação

Localização: GÁLIA

Coordenador: MARIA ANGELA PIOVEZAN FERREIRA

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Habilitação

Informática

Localização: Álvaro de Carvalho

Coordenador: André Luiz Pacheco Albero

Parcerias: Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho

Habilitação

Administração

A diretora da Etec Profª Eliana Valencise Hidalgo Esteves, conta com apoio de um Assistente Técnico Administrativo,  Coordenadora do Núcleo Pedagógico e Acadêmico .

 O Setor de Pessoal a Diretoria de Serviços conta com três oficiais administrativos, sendo que um deles atende a função de Diretor de Serviços, aí também está locado um AA.

 O Setor Acadêmico da U.E. é composta por um Diretor de Serviços para  Assuntos Acadêmicos, três oficiais administrativos 

 A Sala de Estudos é atendida por uma bibliotecária e um estágiário da FUNDAP no período das 8 às 14 horas.

A Unidade Escolar conta também com  oito (8) Coordenadores de Área que assessoram a direção e se empenham em atender as necessidades de aprimoramento dos docentes, melhorar as condições pedagógicas dos cursos, orientar e gerenciar projetos, atualizar conhecimentos e acompanhar a vida escolar discente. Participam também de todos os eventos e capacitações que o CETEC tem proporcionado ao longo dos
anos, tomando-se multiplicadores dos conhecimentos adquiridos para a comunidade escolar. Com a ampliação do rol de cursos oferecidos, considerando a igualdade nos eixos tecnológicos, disciplinas correlatas e professores comuns, alguns coordenadores passaram a acumular funções.

Nome: Adalberto Cristiano Leopoldo Alves Pazini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de LTT e Língua Portuguesa

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Adeliria Correa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Desenvolvimento do Tcc em Administração, gestão de Logistica, Proc. Financeiros e Orçamentários, Sistema de Informações Gerenciais, Empres. ou Org.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.
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XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Adriano Bien de Abreu

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Sistemas de Comunicação I, Controle de Sistemas Industriais II, Sistema de Comunicação II. 

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Alexandre Santos de Almeida

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico Administrativo I

Atribuições:

Prestar assistência em assuntos relativos à área de sua

atuação, elaborando e propondo programas de trabalho,

desenvolvendo atividades de planejamento, organização, avaliação,

controle e orientação.

Descrição Detalhada:

a) assistir tecnicamente o dirigente da unidade, representando-

o junto a colegiados e outras autoridades;

b) elaborar e propor programas de trabalho, desenvolvendo

atividades de planejamento e organização, de acordo com a

legislação em vigor e necessidades da sua área de atuação;

c) realizar estudos e pesquisas para elaboração de normas,

regulamentos, manuais de procedimentos, instruções e outros,

visando orientar os usuários e facilitar o fluxo do trabalho;

d) acompanhar, orientar e controlar a implantação e o

desenvolvimento de atividades pertinentes a sua área de atuação,

avaliando os resultados alcançados;

e) analisar processos e expedientes, elaborando informações,

pareceres, ofícios, portarias e outros, necessários à instrução

e a tramitação dos mesmos;

f) manter o dirigente da unidade informado sobre o desenvolvimento

dos trabalhos e resultados alcançados, a fim de possibilitar

a avaliação das políticas aplicadas;

g) orientar outros profissionais em assuntos de sua especialidade;

h) manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais

especializados, a fim de obter subsídios para implantação ou

melhoria dos serviços pertinentes a sua área de atuação;

i) realizar, quando for o caso, visitas técnicas com objetivo

de cumprir atribuições gerais e específicas da unidade;

j) realizar levantamento, no âmbito das unidades de ensino,

das necessidades de qualificação de mão de obra para

vários setores produtivos, com objetivo de identificar aqueles

cursos considerados oportunos para suprí-las, segundo as

demandas regionais das empresas e outras instituições;

k) propor ao dirigente das unidades de ensino, adoção de

parcerias com as empresas e instituições locais, nas áreas de

qualificação de mão de obra e outras, de acordo com as políticas

e diretrizes estabelecidas pela Administração Central;

l) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos

e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais;

m) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Alexandre Santos de Almeida

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Redes de Comunicação, Desenvolvimento do TCC em Mecatrônica, Programação para Manufatura.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 
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XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Aloisio Pinto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Op. de Software Aplicativo, Estrutura de Dados, Gestão de Sistemas Operacionais III.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Ana Lúcia Parente do Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Procedimentos Básicos de Enfermagem II, gestão em Saúde I, Enfermagem Gerontológica II, Assistência à Saúde da Mulher e da Criança II, primeiros Socorros I, Recuperação e Reabilitação em Enfermagem Clínica e Cirúrgica I, Educação para Saúde II, Primeiros Socorros II, Proteção e Prevenção em Enfermagem II, Recuperação e Prevenção em

Enfermagem Clínica e Cirúrgica, Enfermagem em Saúde Mental I.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Ana Maria Mancera da Silva Barbosa Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Língua Portuguesa e Literatura, Trabalho e Tecnologia. 

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Ana Maria Prande Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Geografia.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;
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IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Andrea Carmezini Malange

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Operação de Software Aplicativo, Tecnicas e Linguagem para Banco de Dados I,II, Programação para Internet, Banco de Dados. 

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: André Luiz Pacheco Albero

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Programação de Computadores II, Instalação e Manutenção de Computadores, Aplicativos Informatizados da Administração, Aplicativos Inf. Saúde e Segurança do Trabalho.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Antonio dos Santos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral,

bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando

os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às

normas institucionais, visando o atendimento às necessidades

das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de

atuação.

Descrição Detalhada:

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme

a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b) atender ao público, orientando ou prestando informações

necessárias;

c)requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo necessário ao trabalho;

d) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular

e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

e)recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação,

tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao

encaminhamento;

f) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações
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f) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações

e anotando recados para transmitir ao destinatário, a

serviço do CEETEPS;

g) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os

alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,

no âmbito de sua competência;

h) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos,

instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem

como do espaço físico;

i) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome: Bruno Eduardo Paiva Mancussi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Manutenção de Sistema Industriais II, Aplicativos Informatizados em Mecânica, Princípios de Eletrônica, Controle de Sistemas de Energia II, Controle de Sistemas Industriais II, Sistemas de Conversão de Energia III.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Carolina Leite Sampaio

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico

Atribuições:

Desempenhar atividades de apoio técnico, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de planejamento, acompanhamento, controle e orientação.

a) realizar pesquisas e estudos para investigação de problemas da área de atuação, propondo soluções alternativas e elaborando normas de procedimentos para organização racional dos trabalhos;

b) orientar e acompanhar a aplicação das medidas propostas, avaliando os resultados;

c) desenvolver estudos diversos, visando a criação, adoção, adaptação ou racionalização de sistemas e rotinas de trabalho;

d) analisar processos e documentos, elaborando informações, pareceres, ofícios, regulamentos, portarias e outros atos oficiais, encaminhando-os para decisão superior;

e) elaborar relatórios e gráficos relativos aos trabalhos de sua área de atuação;

f) articular-se com entidades e profissionais especializados, intercambiando informações, a fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços prestados;

g) realizar visitas técnicas, visando cumprir atribuições gerais e específicas da unidade de prestação de serviço;

h) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Celestina Maria Saenz A. Sampaio

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Educação para Saúde II, Procedimentos Básicos de Enfermagem I, Recuperação e Reabilitação Enfermagem Clínica e Cirúrgica II, Primeiros Socorros I, Assistência a Saúde da Mulher e da Criança II, Enfermagem Gerontológica II, Primeiros Socorros II, 

Emerg. I.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de História, Ética e Cidadania Organizacional, Ética, Cidadania e Qualidade.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
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VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Debora Cristina Rodrigues

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral,

bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando

os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às

normas institucionais, visando o atendimento às necessidades

das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de

atuação.

Descrição Detalhada:

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme

a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com

a área de atuação;

c) organizar e sistematizar dados e documentos para

preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos

e outros documentos;

d) organizar e manter atualizados fichários e documentação,

relacionados com as atividades da área de atuação, para

auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de

fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando

a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de

acordo com a área de atuação;

f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento

de quadros e tabelas e dados necessários às atividades

da área;

g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos

estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de

quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo

com normas e sistemas pré-estabelecidos;

h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências

formais e legais;

i) atender ao público, orientando ou prestando informações

necessárias;

j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar

e controlar a distribuição de processos, correspondências e

outros documentos;

l) arquivar processos e outros documentos, conferindo,

separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;

m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo necessário ao trabalho;

n)operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular

e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

o) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a

remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados,

arquivados ou destruídos;

p)recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação,

tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao

encaminhamento;

q) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações

e anotando recados para transmitir ao destinatário, a

serviço do CEETEPS;

r) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os

alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,

no âmbito de sua competência;

s) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos,

instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem

como do espaço físico;

t) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome: Denise Terumi Nakamura

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de G.S.O. III, Lógica de Programação, Instalação e Manutenção de Computadores, Estruturas de Dados, Desenvolvimento de Software I, Desenvolvimento de Software II, Representação Digital em Segurança do Trabalho.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.



Nome: Diego Ferreira e Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

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

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;

c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros documentos;

d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;

f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;

g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;

h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;

i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;

j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros documentos;

k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;

l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;

m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;

o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;

p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;

q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;

r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao encaminhamento;

s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao destinatário, a serviço do CEETEPS;

t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no âmbito de sua competência;

u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço físico;

v) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Edson Detregiachi Filho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Montagem de Circuitos Eletroeletrônicos, Instalações e Comandos Elétricos, Controle e Automação Industrial.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Edson Mancuzo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Sistemas de Comunicação, Manutenção de Sistemas IndustriaisIII, Planejamento do TCC em Eletrônica, Desenvolvimento do TCC em Eletônica

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Eliana Sandra Evangelista da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de LEM-Inglês, Inglês Instrumental.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 
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VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Eliana Valencise Hidalgo Esteves

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: O Diretor da Escola terá as seguintes atribuições:

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

II - coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;

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

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

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

VI - garantir:

a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;

b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;

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

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

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

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

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

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

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

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

XV - prestar informações à comunidade escolar.

XVI - autorizar a abertura de concursos públicos, visando à constituição de cadastro de docentes, objetivando a contratação por tempo determinado e-ou indeterminado, para ministrar aulas livres e-ou em substituição nas Escolas Técnicas do Ceeteps;

XVII - autorizar a abertura de concursos públicos, com o objetivo de contratar auxiliares de instrução para as Escolas Técnicas do Ceeteps;

XVIII - publicar todos os atos decorrentes da realização de concursos públicos, atendidas a legislação superior e as normas próprias do Ceeteps, tais como: os editais de abertura, deferimento e indeferimento de inscrições, convocação para as provas e divulgação dos respectivos resultados e classificação final;

XIX - homologar os concursos públicos a que se referem os incisos I, II;

XX - convocar os candidatos, por meio de edital, para escolha e atribuição de aulas, no caso de docentes, bem como aqueles que serão contratados para função de auxiliar de instrução.

Nome: Eliana Valencise Hidalgo Esteves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de proteção e Prevenção em Enfermagem I, Recuperação e Reabilitação em Enfermagem Clínica e Enfermagem Cirúrgica II, Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas II, Enfermagem em Saúde Mental II, Enfermagem em Urgência e Emergência II, Segurança no Trabalho II, Vigilância Epideomológica II.

Nome: Ezequias Batbosa Cuba

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Mecatrônica e Mecânica

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Fabio Henrique Pereira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços Operacionais.

Atribuições:
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Atribuições:

- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Fatima Alves Dias dos Santos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços Operacionais.

Atribuições:

- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Francisco Koshi Tanoue

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Química, defesa e Proteção ao meio Ambiente.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Francisco Paschoal Sartori

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente de Segurança Interna.

Atribuições:

- Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízio e revezamento, atendendo as escalas previamente definidas, para manter a segurança das dependências e patrimônio da instituição.

- Efetuar controles e vigilância nos diversos postos e serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno.

- Controlar e fiscalizar o trânsito de veículos na Unidade de trabalho, verificando forma e local de estacionamento, velocidade permitida, evitando que as normas sejam desrespeitadas.

- Fazer rondas nas dependências da instituição, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, como, ou seja: fechando janelas, portas, apagando as luzes, etc., evitando que o patrimônio da instituição seja lesado.

- Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d’água, estufas, etc.

- Efetuar captura de animais, quanto encontrados soltos.

- Manter-se em seu posto de serviço até sua rendição.

- Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dando-lhes os primeiros combates, para evitar o alastramento.

- Zelar pela segurança do patrimônio da Instituição, informando a Administração da unidade sobre qualquer eventualidade. 

Nome: Gilberto Foganholi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Oper. e Proc. Industriais II, Oper. e Proc. Industriais III, Metrologia I, Repr. Dig. de Comp. de Mec., Tecnologia de CNC.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Heloiza Perozin Pinheiro Gardinale

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Desenv. Software I, Gestão de Sistemas Operacionais I.
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Atividades: Docente de Desenv. Software I, Gestão de Sistemas Operacionais I.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Jacson Gil Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Biologia.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Jair Barbosa dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Física, Matemática.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: José Agostinho Sgarbi

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviços

Atribuições:

Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação,

organização de documentos, bem como controlar todas as atividades

relacionadas com a folha de pagamento de pessoal e

outras tarefas administrativas para assegurar e agilizar o fluxo

dos trabalhos da área de atuação.

Descrição Detalhada:

a) organizar a agenda de compromissos do superior imediato,

dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades,

especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento

das obrigações;

b) organizar e secretariar reuniões, da área de atuação,

procedendo convocações, providenciando local e materiais

necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas
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necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas

complementares;

c) receber, registrar e controlar a distribuição de processos,

correspondências e documentos, de acordo com as normas

estabelecidas para esse fim;

d) organizar e manter atualizados fichários, arquivos, documentação,

legislação e normas relacionadas com as atividades

da área de atuação, visando a agilização dos trabalhos e prestação

de informações;

e) requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo, máquinas e instrumentos da área de atuação,

tomando providências para reparos, quando for o caso;

f) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em

caso de viagens do pessoal da área de atuação a serviço do

Centro Paula Souza;

g) manter atualizado o cadastro de servidores quanto aos

dados pessoais, funcionais e financeiros, para possibilitar o processamento

da folha de pagamento e levantamento de dados

para subsidiar informações;

h) preparar dados da folha de pagamento a serem encaminhados

para processamento, demonstrando os valores a serem

pagos ou descontados e a identificação de cada servidor;

i) conferir as alterações encaminhadas para o processamento,

efetuando os acertos necessários em relação aos pagamentos

realizados, para assegurar a correta retribuição dos servidores

e o recolhimento dos encargos sociais;

j) redigir cartas, circulares, ofícios em geral, bem como

declarações, atestados, informações, guias e outros documentos

relacionados com a situação dos servidores, no âmbito de

sua competência;

k) atualizar o relatório financeiro e o quantitativo de servidores

(admitidos e desligados) por faixas salariais, para subsidiar

a área contábil/financeira na elaboração do controle de

administração financeira;

l) atender os servidores, orientando ou esclarecendo dúvidas

relacionadas com o pagamento;

m) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: José Antonio Poletto Filho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Tecnologia de Materiais Mecânicos I, Segurança Ambiental e do Trabalho, Planejamento e Controle de Manutenção, Sistemas de Gestão Integrada em Saúde e Segurança do Trabalho, Segurança nos Processos Industriais.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Josiane Ramos Garcia

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Procedimentos Básicos de Enfermagem I.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Juliana Moretti Louzada

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Analista Técnico Administrativo (Bibliotecário)

Atribuições:

Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, procedendo 

a) executar serviços de tombamento, catalogação e classificação do acervo, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários;
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b) proceder a seleção e aquisição por compra, doação ou permuta de material bibliográfico, bem como efetuar o descarte do mesmo;

c) organizar fichários, catálogos, índices, sinopses, sumários, utilizando fichas padrões ou processos informatizados, mantendo-os atualizados para possibilitar o armazenamento e a recuperação da informação;

d) fazer levantamentos bibliográficos, pesquisar e fornecer legislação, jurisprudência, doutrina, e outras pra dar suporte às atividades desenvolvidas nas diversas áreas e de outras instituições;

e) orientar os usuários na localização dos assuntos e na utilização dos recursos da biblioteca, para facilitar a consulta;

f) preparar, para encadernação ou restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que executam as referidas tarefas, para assegurar a conservação do material bibliográfico;

g) participar do planejamento, organização e administração da biblioteca;

h) orientar as atividades de seus auxiliares subordinados;

i) manter serviço de intercâmbio com outras bibliotecas para troca de informações ou empréstimo de obras e troca de material em duplicidade, etc.;

j) promover a divulgação do material bibliográfico, documental, cultural e das atividades da biblioteca, por meio dos veículos de comunicação;

k) atender ao serviço de comutação bibliográfica;

l) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Karina Spigolon Peron

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Eletrônica Analógica ( Teoria ), Eletrônica Analógica I, Eletricidade Aplicada, Aplicativos Informatizados em Mecatrônica, Princípios de Eletrônica, Controle de Sistemas Industriais, Sistemas de Conversão de Energia II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Laerte Edson Nunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Instalações Elétricas Residenciais (Teoria), Instalações Elétricas Residenciais, Educaçõ para Segurança do Trabalho, Sistemas de Conversão de Energia III.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Lauro Verevi Franco

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Tecnologia de Fabricação II, Tecnologia Mecânica II, Tecnologia de Fabricação III, Planejamento de Dispositivos Mecânicos II, Planejamento do TCC em Mecatrônica, Tecnologia de Materiais Mecânicos II, Planej. e Contr. de Manutenção.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Leimi Nakamura Dias Moraes

Cargo/Função: Docente



26/10/12 Centro Paula Souza

28/120www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

Atividades: Docente de Oper. Soft. Aplic. I, Prog. de Comput. I, Desenvolvimento de Software I, Gestão de Sist. Operacional II, Desenvolvimento de Software II, Programação de Computadores II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Leni Marta Garbulho Nunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Ética, Cidadania e Qualidade, Ética e Cidadania Organizacional, Sistemas Econômicos, Administração da Produção, Gestão de Marketing II, Estratégias de Distribuição, Estrat. Marketing e de Com. Merc., Téc. de Estruturação de Camp.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Lindaura Candido Severino Pieretti

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral,

bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando

os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às

normas institucionais, visando o atendimento às necessidades

das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de

atuação.

Descrição Detalhada:

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme

a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b)atender ao público, orientando ou prestando informações

necessárias;

c) requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo necessário ao trabalho;

d)recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação,

tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao

encaminhamento;

e) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações

e anotando recados para transmitir ao destinatário, a

serviço do CEETEPS;

f) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os

alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,

no âmbito de sua competência;

g) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos,

instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem

como do espaço físico;

h) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome: Lucia Helena Aparecida Evangelista Sobek

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço Acadêmico

Atribuições:

Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando,

organizando e controlando as mesmas, para assegurar os resultados

fixados e assistir o seu superior imediato.

Descrição Detalhada:

a) dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento

das atividades da área de atuação.

b) identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes

à área de atuação, propondo as políticas de ação, decidindo

sobre normas, diretrizes e procedimentos a serem adotados;

c) participar da elaboração das políticas a serem adotadas

pelo órgão, referente a área em que atua, baseando-se nos

informes e conclusões levantadas, e em sua experiência, a fim
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informes e conclusões levantadas, e em sua experiência, a fim

de contribuir para definição de objetivos gerais e específicos

para articulação com as demais áreas da Instituição;

d) elaborar o plano de atividades da área de atuação,

baseando- se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade

de recursos humanos e materiais, para definir prioridades,

sistemas e rotinas;

e) emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes

a área de atuação, colaborando no processo de tomada

de decisão;

f) organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando-

se nas diretrizes da política geral, para assegurar o fluxo

normal dos mesmos, o resultado previsto e a homogeneidade

de administração na Unidade.

g) manter informada o seu superior imediato sobre o

desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, para

possibilitar a avaliação das políticas aplicadas;

h) manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter

subsídios para desenvolvimento da área de atuação.

i) promover o desenvolvimento profissional dos recursos

humanos da sua área de atuação.

j) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Luciana Akemi Oshiiwa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Lógica de Programação, Redes de Com. Dados, Planejamento de TCC em Informática, Gestão de Sistemas Operacionais III, Desenv. Softw II, Desenvolvimento do TCC em Informática, Repr. Dig. em Segurança do Trabalho, Banco de Dados.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Luciana Denise Leite Beteto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Desenv. Software I, II, Desenvolvimento do TCC em Informática, Programação de Computadores I, Programação de Computadores II, Aplicativos Informatizados da Administração.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Luciana Garcia Gaia

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico

Atribuições:

Desempenhar atividades de apoio técnico, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de planejamento, acompanhamento, controle e orientação.

a) realizar pesquisas e estudos para investigação de problemas da área de atuação, propondo soluções alternativas e elaborando normas de procedimentos para organização racional dos trabalhos;

b) orientar e acompanhar a aplicação das medidas propostas, avaliando os resultados;

c) desenvolver estudos diversos, visando a criação, adoção, adaptação ou racionalização de sistemas e rotinas de trabalho;

d) analisar processos e documentos, elaborando informações, pareceres, ofícios, regulamentos, portarias e outros atos oficiais, encaminhando-os para decisão superior;

e) elaborar relatórios e gráficos relativos aos trabalhos de sua área de atuação;

f) articular-se com entidades e profissionais especializados, intercambiando informações, a fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços prestados;

g) realizar visitas técnicas, visando cumprir atribuições gerais e específicas da unidade de prestação de serviço;

h) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Luciane Aparecida Colhados Kemp

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Física, Matemática.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;
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II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Luiz Fernando Meguerditchian

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Tecnologia e Projetos II, Tecnologia e Projetos III, desenho Técnico Mecânico I.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Luzia Mendes Rodrigues

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços Operacionais.

Atribuições:

- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Marcelo Bizachi Sampaio

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

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

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;

c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos e outros documentos;

d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;

f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados necessários às atividades da área;

g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas pré-estabelecidos;

h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;

i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;

j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e outros documentos;

k) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;

l) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;

m) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

n) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;

o) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento de obrigações;

p) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;

q) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do CEETEPS;

r) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao encaminhamento;

s) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao destinatário, a serviço do CEETEPS;

t) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, no âmbito de sua competência;

u) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como do espaço físico;

v) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Marcelo Gallo Jorge Esteves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Ass. de Enf. em UTI/Unid. Espec.I, Planejamento do TCC em Enfermagem, Ass. Enf. UTI/Unid. Espec. II, Enfermagem em Saúde Mental II, Enfermagem em Urgência e Emergência II, Segurança no Trabalho II, Vigilância Epideomológica II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;
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IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Marco Aurélio Drapé

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Mecânica Técnica, metrologia I, Tecnologia Mecânica I, Téc. de Elem. de Máquinas II, Tecnologia de Automação II, Autom. Mecatr. I (Hidr. e Pn), medição e Controle, Controle e Automação Industrial.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Marcos Luchiari Baraldi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Met. Quant. Aplicados a Adm., Matemática.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Maria Angela Piovezan Ferreira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Sistemas de Informação, Instalação e Manutenção de Computadores, Planejamento de TCC em Informática, Desenvolvimento do TCC em Informática, Programação para Internet.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 
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XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Maria Aparecida Inez Galvani Kagueyama

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Artes.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Maria Cristina Moretti Tivo

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços Operacionais.

Atribuições:

- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Maria Paula Agostini Soares

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxiliar de Docente da área de Informática.

Atribuições:

Responder pelas atividades práticas de auxiliares do ensino

de segundo grau, instruindo e orientando alunos através de

informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas

nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar pela conservação

de equipamentos e instalações, cumprir e fazer cumprir as

normas de higiene e segurança do trabalho.

Descrição Detalhada:

a) instruir alunos na execução das práticas operacionais

específicas de tarefas nos laboratórios e nas oficinas, orientando-

os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos,

aparelhos, etc., para habilitá-los à análise do

desempenho na execução de uma tarefa;

b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando

ferramentas, máquinas, instrumentos e equipamentos;

c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de

cada aluno, para possibilitar o desenvolvimento das operações

dentro das especificações exigidas;

d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo,

detalhes de desenho ou das especificações escritas para orientação

do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução

do trabalho;

e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno

para possibilitar o desenvolvimento do trabalho dentro das

especificações exigidas;

f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem adequadamente

das máquinas, ferramentas, instrumentos, equipamentos,

etc.;

g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos

materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos

a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o

estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados de

segurança dos alunos, para assegurar a execução correta das

tarefas e operações programadas;

h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas

de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os

problemas constatados, de qualquer ordem;

j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e

das oficinas;

k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos

laboratórios, quando originários do almoxarifado;

l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para

ensaios de materiais de uso nos laboratórios e nas oficinas;

m) participar de reuniões sempre que convocado;

n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico,

científico ou cultural, relativo ao seu campo de atividade;

o) freqüentar dos treinamentos e cursos de atualização,

extensão e outros promovidos pela Unidade de Ensino;

p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máquinas,

equipamentos e instalações de laboratórios;

q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado

pertencentes aos laboratórios e suas instalações;

r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção

e reparação, realizados na Unidade de Ensino;

s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferramentas,
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s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferramentas,

instalações e equipamentos de trabalho;

t) colaborar com o docente em programas de extensão universitária

à comunidade;

u) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Maria Peres Camacho Martins

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços Operacionais.

Atribuições:

- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Mariza Sant'Anna Marinho de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Planejamento do TCC em Enfermagem, Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas II, Enfermagem em Saúde Mental II, Enfermagem em Urgência e Emergência II, Segurança no Trabalho II, Vigilância Epidemiológica II, Assistência de Enfermagem ao Paciente no Centro Cirúrgico, Assistência de Enfermagem ao Paciente no Centro

Cirúrgico - Estágio, Assistência de Enfermagem ao Paciente na Recuperação Pós Anestésica - Estágio, Central de Material esterelizado - Estágio. 

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Mariza Passos dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Língua Portuguesa.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Mariza Tânia Fransoia Bonzanini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Gestão; Indústria/ Matemática; Estatística; Matemática Financeira.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 
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XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Miriã Cardoso Peralta

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Op. Soft. Aplicat., Prog. Comput. I, Inform. Aplic. ao MKT e Vendas, Gestão de Sistemas Operacionais I, Gestão de Sistemas Operacionais II, Aplicat. Inform. da Adm., Apl. Inf. Saúde e Seg. do Trabalho, Sistemas de Informação.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Assist. Saúde Mulher e da Criança II; Educ. p/ Saúde II; Primeiros Socorros II; Proc. Básicos Enferm. II; Prot. e Prev. em Enferm. II; 

Enfermagem II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Nilson Bataglia

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Gestão.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Noemi Toetz Duarte

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Servente.

Atribuições:
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- Executar serviços de limpeza, arrumando, varrendo, lavando e encerando as salas, vestiários, quartos e banheiros, para manter as condições de higiene e conservação dos mesmos, utilizando-se de soluções, detergentes,germicidas, etc.

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, removendo o pó, lustrando e escovando-os, para mantê-los em condições de uso.

- Preparar e servir café, chá e merendas.

- Ajudar na remoção e arrumação de móveis, utensílios e equipamentos.

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos móveis, máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais peculiares no trabalho, bem como dos locais.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Oscar da Costa Meira Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Inst. Manut. Comput. I; G.S. Operac. I; Estrutura de Dados; Desenvolvimento de Software I; Infor. Aplic. ao Mkt e Vendas; Desenv. de Software II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Paulo Sérgio de Castro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Controle de Sist. Microprocessados; Controle de Sistemas Industriais II, Controle de Sistemas Industriais III.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Pedro Márcio Junqueira Cestari

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Administração - Classe Descentralizada

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Priscila Pereira Martins Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Enfermagem e Segurança do Trabalho

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;
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III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Regina Ferreira Rocha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Anal. de Prog., Aplicativos para Projetos, Desenvolvimento do TCC.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Reginaldo Colantonio

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Controle de Processos da Produção II, Inst. de Sistemas Industriais.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Rogério Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Eletricidade Básica (Teoria), Eletricidade Básica, Eletromagnetismo, Eletrônica Digital I, Controle de Sistema de Energia II, Sistemas de Conversão de Energia II, Controle de Processos da Produção.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 
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X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Rony Ciriello Mazzetto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de História.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Rosi Mara Ferrari Leite

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Educação Física.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Rubia Carla Ramires Moraes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Recuperação e Reabilitação em Enfermagem Clínica e Enfermagem Cirúrgica I, Recuperação e Reabilitação em Enfermagem Clínica e Enfermagem Cirúrgica II, Gestão em Saúde II, Desenvolvimento do TCC em Enfermagem, Análise Ergonômica do trabalho, Assistência de Enfermagem ao Paciente na Recuperação Pós Anestésica (Estágio),

Instrumentação Cirúrgica, Instrum. Cirúrgica (Estágio).

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Sandra Regina Gomes Caroccia

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Saúde/Vig. Epidemiológica I, II; Assist. Enferm. UTI em Unidades Especial. I, II; Enf. Urg. e Emergência I, II; Enf. Geriátrica II; Seg. no Trabalho II; Enf. em Saúde Mental II.
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Atividades: Docente de Saúde/Vig. Epidemiológica I, II; Assist. Enferm. UTI em Unidades Especial. I, II; Enf. Urg. e Emergência I, II; Enf. Geriátrica II; Seg. no Trabalho II; Enf. em Saúde Mental II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Sebastião Lopes Garcia

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente de Segurança Interna.

Atribuições:

- Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízio e revezamento, atendendo as escalas previamente definidas, para manter a segurança das dependências e patrimônio da instituição.

- Efetuar controles e vigilância nos diversos postos e serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno.

- Controlar e fiscalizar o trânsito de veículos na Unidade de trabalho, verificando forma e local de estacionamento, velocidade permitida, evitando que as normas sejam desrespeitadas.

- Fazer rondas nas dependências da instituição, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, como, ou seja: fechando janelas, portas, apagando as luzes, etc., evitando que o patrimônio da instituição seja lesado.

- Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d’água, estufas, etc.

- Efetuar captura de animais, quanto encontrados soltos.

- Manter-se em seu posto de serviço até sua rendição.

- Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dando-lhes os primeiros combates, para evitar o alastramento.

- Zelar pela segurança do patrimônio da Instituição, informando a Administração da unidade sobre qualquer eventualidade. 

Nome: Silvia Regina Martins dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de gestão Empresarial, Processos de Op. Contábeis, criação e Desenv. de Empresas, Desenv. do TCC em Administração, Desenvolvimento de Ponto de Vendas, Execução Financeiro e Contábil, Planejamento do TCC em Marketing e Vendas, Organização Empresarial, Ética e Cidadania organizacional. 

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Simone Dias Moraes da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Física, Matemática.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Sílvia Cristina Silvério
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Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral,

bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando

os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às

normas institucionais, visando o atendimento às necessidades

das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de

atuação.

Descrição Detalhada:

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme

a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com

a área de atuação;

c) organizar e sistematizar dados e documentos para

preenchimento de fichas, guias, formulários, instruções de processos

e outros documentos;

d) organizar e manter atualizados fichários e documentação,

relacionados com as atividades da área de atuação, para

auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de

fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando

a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de

acordo com a área de atuação;

f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento

de quadros e tabelas e dados necessários às atividades

da área;

g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos

estatísticos, reunindo dados necessários para preenchimento de

quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo

com normas e sistemas pré-estabelecidos;

h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências

formais e legais;

i) atender ao público, orientando ou prestando informações

necessárias;

j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar

e controlar a distribuição de processos, correspondências e

outros documentos;

l) arquivar processos e outros documentos, conferindo,

separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;

m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo necessário ao trabalho;

o) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular

e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

p) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a

remessa de documentos e processos que devam ser microfilmados,

arquivados ou destruídos;

q) organizar a agenda de compromissos do superior imediato,

dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades,

especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento

de obrigações;

r) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações,

providenciando local e materiais necessários, mantendo o

registro das decisões, para medidas complementares;

s) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em

caso de viagens do pessoal da área de atuação, a serviço do

CEETEPS;

t) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação,

tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao

encaminhamento;

u) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações

e anotando recados para transmitir ao destinatário, a

serviço do CEETEPS;

v) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os

alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,

no âmbito de sua competência;

x) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos,

instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem

como do espaço físico;

z) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome: Sonia Maria Valsecchi Ribeiro de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Psicologia Organizacional, Psicologia Comportamental, Gestão de Competências II, Relações Humanas no Trabalho.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Tassiana de Castro La Terza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Enfermage e Disciplina-projeto de Meio Ambiente no Ensino Médio.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;
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II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Thiago da Silva Domingos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Enfermagem

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Ulysses de Barros Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Des. Técnico, Desenho Técnico Mecânico I, Inst. de Sist. Hidr. e Pneum. II, Planej. de Dispos. Mecânicos II.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Vanessa Aparecida Sanches Campassi de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Educação para a Saúde I, Proteção e Prevenção em Enfermagem I, Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especialidades II, Desenvolvimento do TCC em Enfermagem, Políticas de Saúde Pública, Organização dos Serviços de Saúde.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 
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IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Vanessa Trevizan Teato

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Atribuições:

Desempenhar atividades de apoio técnico, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de planejamento, acompanhamento, controle e orientação.

a) realizar pesquisas e estudos para investigação de problemas da área de atuação, propondo soluções alternativas e elaborando normas de procedimentos para organização racional dos trabalhos;

b) orientar e acompanhar a aplicação das medidas propostas, avaliando os resultados;

c) desenvolver estudos diversos, visando a criação, adoção, adaptação ou racionalização de sistemas e rotinas de trabalho;

d) analisar processos e documentos, elaborando informações, pareceres, ofícios, regulamentos, portarias e outros atos oficiais, encaminhando-os para decisão superior;

e) elaborar relatórios e gráficos relativos aos trabalhos de sua área de atuação;

f) articular-se com entidades e profissionais especializados, intercambiando informações, a fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços prestados;

g) realizar visitas técnicas, visando cumprir atribuições gerais e específicas da unidade de prestação de serviço;

h) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Vera Aparecida Sganzela dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;

III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

Nome: Vera Lúcia Vaz Sasso

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar Administrativo

Atribuições:

Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral,

bem como manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando

os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às

normas institucionais, visando o atendimento às necessidades

das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de

atuação.

Descrição Detalhada:

a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme

a área de atuação, visando o atendimento das rotinas;

b)organizar e manter atualizados fichários e documentação,

relacionados com as atividades da área de atuação, para

auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de

fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando

a agilização dos trabalhos e prestação de informações;

c) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências

formais e legais;

d)atender ao público, orientando ou prestando informações

necessárias;

e) requisitar, receber e controlar a distribuição do material

de consumo necessário ao trabalho;

f) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular

e copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;

g) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação,

tomando ciência do assunto a ser tratado e procedendo ao

encaminhamento;

h) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações

e anotando recados para transmitir ao destinatário, a

serviço do CEETEPS;

i) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os

alunos na prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,

no âmbito de sua competência;

j) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos,

instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem

como do espaço físico;

l) desempenhar outras atividades correlatas e afins;

Nome: Yuji Yamamoto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente de Tecnologia de Automação I, Rep. Gráf. de Proj. Mecânicos II, Robótica e Manufatura Flexível.

I - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;

II - zelar pela aprendizagem dos alunos;
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III - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência delas aos mesmos;

IV - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação; 

VI - preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação;

VII - informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;

VIII - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados;

IX - atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 

X - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

XI - colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XII - comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da UE com as famílias e a comunidade.

A Etec possui uma boa localização na cidade, um grande terreno, mas existem restrições na sua área construída, que limitam suas possibil idades de desdobrar e instalar novos laboratórios e aumentar sua oferta de cursos. Dessa forma, ampliar a área construída possibil itará a melhoria e maior eficiência no seu funcionamento e atendimento das necessidades dos cidadãos e das empresas de Garça e região.

No decorrer de 2010 a escola recebeu equipamentos para os cursos de Mecânica e Mecatrônica, o CPS já informou que enviará novos equipamentos também para Eletrônica e para a instalação desses equipamentos é necessária construção de laboratórios próprios. O Curso de Eletrônica também necessita de construção para instalação de seus laboratórios de Eletrônica Digital e Analógica uma vez que os currículos da Área da Indústria foram reformulados para 4 módulos.

                    

 Há laboratórios para todas as habilitações:

Identificação dos ambientes
Nº de
Ambientes

Área total
(m²)

Área(s)
profissional(s)

correlata(s)

Laboratório de Comandos Automatizados 01 29,00 Eletrônica

Laboratório de Eletrônica Analógica 01 48,50 Eletrônica

Laboratório de Eletrônica Digital 01 50,05 Eletrônica

Laboratório de Enfermagem 02 117,60 Enfermagem

Laboratório de Hardware 01 57,40 Informática

Laboratório de Hidráulica 01 46,57 Mecânica

Laboratório de Informática 06 58,69* Todas as áreas

Laboratório de Informática 02 28,70* Todas as áreas

Laboratório de Informática 01 117,60
Administração e
Informática

Laboratório de Informática/Eletrônica 01 57,40 Eletrônica

Laboratório de Máquinas especiais (CNC) 01 57,40 Eletrônica

Laboratório de Metrologia 01 21,00 Mecânica

Laboratório de Pneumática 01 46,57 Mecânica

Laboratório de Programação Avançada 01 57,40 Todas as áreas

Laboratório de Simuladores para Sistemas
Automatizados

01 57,40 Mecânica

Oficina mecânica – Fresadora 01 50,00 Mecânica

Oficina Mecânica - Tornearia 01 260,00 Mecânica

Laboratório de Informática 01 57,40
Administração e

Marketing

Sala de Desenho técnico 01 75,00 Mecânica

Sala de Conferências 01 176,40 Todas as áreas

Sala de Estudos 01 55,10 Todas as áreas

* cada laboratório

   Laboratório de Enfermagem (O laboratório de enfermagem foi equipado com recursos da APM para que a ETEC pudesse oferecer o Curso Pós-Técnico de Centro Cirúrgico e Instrumentação Cirúrgica)
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Laboratório de Eletrônica Digital (Estamos reivindicando a ampliação deste laboratório para instalação de equipamentos recebidos)

 Laboratório de Eletrônica Analógica (Estamos reivindicando a ampliação deste laboratório para instalação de equipamentos recebidos)
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Laboratório de Metrologia (Estamos reivindicando a ampliação deste laboratório para instalação de equipamentos recebidos)

Laboratório de Metrologia (O laboratório de Metrologia divide um espaço com o laboratório de informática que atende aos cursos de Enfermagem, Segurança do Trabalho e Administração)
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Laboratório (Este laboratório serve aos cursos de Enfermagem, Segurança do Trabalho e Administração; é um espaço muito apertado o que invibializa o trabalho com 40 alunos.)

Reforma do Laboratório de Metal Mecânica (Em janeiro de 2011 realizamos a reforma e pintura da oficina mecânica com recursos da APM)
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A ETEC adquiriu 3 bebedouros de inox com recursos da APM. Esses bebedouros foram instalados em local de grande circulação de alunos, as paredes foram azulejadas com o objetivo de melhor higienização e conforto para o corpo discente.

Localização: Bloco II

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica I

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP, Vista, Linux Ubuntu e MS-DOS, linguagens de programação C, Visual Dot net, Visual Basic 6.0, Delphi, PHP, aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page, Flash,

Dreamweaver, Fireworks e os bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Simuladores para Sistemas Automatizados

Área: 28 m2

Descrição: Laboratório informatizado destinado à atividades como: Sistema de coordenadas, regra da mão direita, sistema de coordenada absoluta, sistema de coordenada incremental, coordenada ABS e incremental, programação verbal, função preparatória, função de posicionamento, dados tecnológicos, sistema de

identificação das pastilhas de usinagem, parâmetros de corte, programa principal, programa de peça utilizando ciclo de desbaste longitudinal, programa de peça utilizando ciclo de desbaste G73 e interpolação circular, programa de peça utilizando ciclo de canais, programa de peça utilizando corte rosca passo a

passo, programa de peça utilizando ciclo de rosca automático, programa de peça utilizando ciclo de desbaste longitudinal em relação ao contorno final, programa de peças com usinagem interna, entrada de programa, digitar programa, pesquisar palavra, inserir palavra, excluir palavra, simulação gráfica,

simulação 3D, análise de comando G, definição do comando G, configuração do sistema de coordenadas, taxa do avanço em minuto, taxa de avanço em rotações, rotação constante do eixo, descrição de comando, alarmes e mensagens, iniciação do Auto Cad, barra de ferramenta DRAW, objetos curvos,

polígonos, sistema de coordenadas, coordenadas absolutas, coordenadas relativas, coordenadas polaresvisualização do desenho, comando Zoom, comando Pan, comando de edição simples, propriedades de um desenho, barra de ferramenta Modify, ponto de referência- Object Snap, comando de edição

completa, espelhamento de objeto-comando Mirror, desenho em camadas, propriedades dos Layers, hachuras, textos, dimensionamento de um desenho, blocos e bibliotecas de símbolos, exercícios de projeções ortogonais, perspectivas isométricas, dimensionamento, cortes, montagens, plotagem.



26/10/12 Centro Paula Souza

49/120www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

completa, espelhamento de objeto-comando Mirror, desenho em camadas, propriedades dos Layers, hachuras, textos, dimensionamento de um desenho, blocos e bibliotecas de símbolos, exercícios de projeções ortogonais, perspectivas isométricas, dimensionamento, cortes, montagens, plotagem.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Automação - Torno C.N.C.

Área: 43,52m2

Descrição: Laboratório utilizado para realização de estudos de pontos de referência dos tornos C.N.C., deslocamento de origem do ponto zero, sistemas de coordenadas, sistemas de coordenadas para programação de valores absolutos e incremental, entrada de deslocamento de origem, medição de dados das

ferramentas,medição de dados da ferramenta com dispositivo óptico, medição de dados da ferramenta por toque, aproximação do ponto de referência, entrada de programa, chamar programa, inserir palavra, excluir palavra, excluir programa, execução do programa, início de um programa da peça, metragem

durante, a execução do programa, descrição do comando G, posicionamento (avanço rápido), interpolação linear, inserção de chanfros e raios, interpolação circular em sentido horário, interpolação circular em sentido anti-horário, tempo de espera, configuração de dados, ciclo de torneamento longitudinal, ciclo

de corte de rosca passo a passo, ciclo de torneamento em face, corte de rosca passo a passo, compensação do raio de corte, cancelamento do raio de corte, ciclo de acabamento, ciclo de desbaste longitudinal em relação ao contorno final, ciclo de corte no eixo X ( ciclo de canais ), ciclo de rosqueamento

automático, sistemático G98/G99, cancelamento do ciclo, limite de velocidade do fuso, parada programada incondicional, chamada de sub-programa.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório Metal Mecânica

Área: 260m2

Descrição: Laboratório para realização de atividades como: leitura e interpretação de desenhos, segurança no trabalho, nomenclatura das máquinas, serrar materiais (serra elétrica), aferir medidas, facear, furar com broca de centro, utilizar paquímetro como medidas, fixar placa e ponta, desbastar a direita, utilizar

ferramenta de desbaste, medir comprimento, tornear com face base, tornear eixo escalonado, chanfrear, abrir canal, tornear cônico (externo, interno), roscar, recartilhar, furar, mandrilhar furo, medir furo utilizando micrômetro, selecionar ferramentas, selecionar rotação do eixo da árvore, selecionar avanço,

verificar interferência (eixo, furo), consultar tabelas técnicas, temperar superfície usinada, verificar dureza, preparar dispositivo, tornear blanque, dimensionar engrenagem de dentes retos, montar acessório da fresadora, selecionar fresa sistema módulo, centrar, fresar engrenagem, dimensionar engrenagem de

dentes helicoidal, prepara máquinas, montar engrenagem (pino disco e fugo, fresar engrenagem helicoidas com hélice direita e esquerda, furar na furadeira de bancada, fresar rasgo divisão direta e indireta, utilizar fresa de disco de corte alternado, prender peça na morsa da fresadora, alinhar, fresar rebaixo

com fresa de topo com 4 cortes, verificar dureza do material, manutenção de máquina.

Confecção e reposição de peças, solda arco elétrico, solda TIG, exercício de preparação para solda (demonstração). 

Reforma e pintura em janeiro de 2011. 

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Eletronica Analogica

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório destinado a realização de experiências e montagens de circuitos eletrônicos, os alunos realizam confecção de placa de circuito impresso, analisam circuitos básicos dos kit’s de experiências, fazem medições elétricas de tensão, corrente e resistência e diversas atividades práticas com diversos

componentes eletrônicos.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Eletronica Digital

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório destinado a realização de experiências e montagens de circuitos eletrônicos digitais, onde os alunos analisam circuitos eletrônicos da área de telecomunicações.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Maquinas Eletricas

Área: 56m2

Descrição: Laboratório destinado a realização de experiências e montagens de circuitos eletrônicos, onde os alunos realizam confecção de placa de circuito impresso, fazem medições de tensão, corrente e resistência, fazem ensaios de motores elétricos, realizam ligações de motores elétricos monofásicos e trifásicos,

montam painéis de circuitos elétricos e diversas atividades práticas com diversos componentes elétricos e eletrônicos.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática para Eletrônica

Área: 29m2

Descrição: Laboratório destinado ao desenvolvimento de programas para microcontroladores utilizando microcomputador e kit específico, os alunos também aprendem a usar softwares específicos de eletrônica, tais como P-CAD, Mult-Sim, CAD, Electronic Workbench e outros, necessários para o desenvolvimento de

projetos eletrônicos.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Comandos para Automação

Área: 29m2

Descrição: Laboratório destinado a realização de experiências e montagens de circuitos eletrônicos utilizando sensores, os alunos montam sistemas de automação utilizando o software Fluid-Sim e realizam experiências com circuitos eletrônicos utilizando o kit didático.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletrônica Geral

Área: 57,40m2

Descrição: Laboratório destinado a realização de experiências e montagens de circuitos eletrônicos, onde os alunos realizam medições de tensão, corrente e resistência e diversas atividades práticas com diversos componentes eletrônicos.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Hidráulica

Área: 46,57m2

Descrição: Laboratório utilizado para realização de atividades como, identificação dos componentes, onde os alunos fazem testes de pressão de trabalho, 

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Pneumática

Área: 46,57m2

Descrição: Laboratóro Utilizado para identificação de componentes, 

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Simuladores para Sistemas Automatizados

Área: 57,40m2

Descrição: Laboratório utilizado para identificação de componentes elétricos, onde os alunos realizam testes de válvulas, solenóides, simulação em software (fluidsim), montagem em painel os circuitos eletropneumático e eletrohidráulica e execução de projetos avançados.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Metrologia

Área: 21m2

Descrição: Laboratório destinado a atividades onde o aluno aprende a medir, unidades dimensionais, método de medição direta e indireta por comparação, transformar medidas, escala, paquímetro-leitura, erros na medição com paquímetro, conservação, micrômetros e suas características, leituras, micrômetros externos e

internos, calibrar micrômetros através de padrão, goniômetro, ângulos suplementares e complementares, transferidor, verificadores de ângulos, verificadores de lâminas articuladas, verificadores de ângulo universal para ferramenta de torno, brocas, porcas sextavada, gabaritos especiais, verificadores de fios e

chapas, calibradores comuns, relógio comparador, montagens usuais do comparador em base Magnética, traçar com paquímetro traçador em mesa de desempeno, relógio apalpador, verificar superfície através de esquadro de precisão, blocos padrão, rugosidade, comparadores de diâmetros internos (subtos).

Localização: Bloco II

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica II
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Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica II

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP, Vista e MS-DOS, linguagens de programação C, WinPascal, Visual Basic 6.0, Delphi, ASP e PHP. aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page, Flash,

Dreamweaver, Fireworks e os bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco II

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica III

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP, Linux Ubuntu e MS-DOS, linguagens de programação C, Visual Dot net, Visual Basic 6.0, WinPascal, Delphi, PHP, aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page,

Flash, Photoshop, Dreamweaver, Fireworks e os bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco II

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica IV

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP, MS-DOS, linguagens de programação C, Visual Dot Net, Visual Basic 6.0, Delphi, PHP, aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page, Flash, Dreamweaver,

Fireworks e os bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica V

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP e MS-DOS, linguagens de programação C, Visual Basic 6.0, Delphi, PHP, aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page, Flash, Dreamweaver, Fireworks e os

bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica VI

Área: 28,70m2

Descrição: Laboratório onde os alunos aprendem o funcionamento dos sistemas operacionais Windows XP, Vista, Linux Ubuntu e MS-DOS, linguagens de programação C, Visual Dot Net, Visual Basic 6.0, Delphi, PHP, aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio, Microsoft Front Page, Flash,

Dreamweaver, Fireworks e os bancos de dados Microsoft Access, Mysql e Query Browser.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Enfermagem I

Área: 58,80m2

Descrição: Laboratório utilizado para realização de procedimentos de enfermagem, onde os alunos observam toda estrutura óssea do corpo humano, através de um esqueleto padrão de 1,68m e um esqueleto de 45cm, órgãos internos, através do torso bissexual, aprende técnicas de reanimação através do manequim

adulto com movimento realista de cabeça e painel eletrônico de avaliação, aplica técnicas de ventilação e desobstrução natural das vias respiratórias, respiração boca a boca e simulação manual de pulsação da artéria carótida. Através de um manequim simulador de parto clássico, simula os movimentos do

nascimento do bebê manualmente, aplica técnicas de mensuração da altura e do peso utilizando balança pediátrica mecânica com RN, balança plataforma mecânica, balança plataforma eletrônica e esterilização de instrumentos cirúrgicos na estufa.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Enfermagem II

Área: 58,80m2

Descrição: Laboratório utilizado para realização de procedimentos de enfermagem, onde os alunos observam toda estrutura óssea do corpo humano, através de um esqueleto padrão de 1,68m e um esqueleto de 45cm, órgãos internos, através do torso bissexual, aprende técnicas de reanimação através do manequim

adulto com movimento realista de cabeça e painel eletrônico de avaliação, aplica técnicas de ventilação e desobstrução natural das vias respiratórias, respiração boca a boca e simulação manual de pulsação da artéria carótida. Através de um manequim simulador de parto clássico, simula os movimentos do

nascimento do bebê manualmente, aplica técnicas de mensuração da altura e do peso utilizando balança pediátrica mecânica com RN, balança plataforma mecânica, balança plataforma eletrônica e esterilização de instrumentos cirúrgicos na estufa.

Localização: Bloco I

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática de Administração e Marketing

Área: 57,40m2

Descrição: Laboratório destinado para aulas em determinados componentes curriculares e também para pesquisa na internet para auxiliar na elaboração de trabalhos acadêmicos.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica de Administracao e Enfermagem

Área: 40m2

Descrição: Laboratório destinado para aulas em determinados componentes curriculares e também para pesquisa na internet para auxiliar na elaboração de trabalhos acadêmicos.

Localização: Bloco III

Identificação do Ambiente: Laboratorio de Informatica de Hardware

Área: 57,40m2

Descrição: Laboratório destinado para realização de atividades de manutenção e configuração de microcomputadores, onde o aluno aprende o funcionamento de todas as placas que compõem o microcomputador, como placa de rede, placa de som, placa de vídeo, placa de fax modem, placa mãe, além do processador e

aprende também a utilizar ferramentas para confecção e manutenção 

 1. CURSO DE MECÂNICA E MECATRÔNICA:

- Laboratório de Metrologia: solicitamos a construção de um laboratório que servisse para Metrologia e Metalografia; esclarecemos que o local que disponibilizamos para a instalação desse laboratório é muito pequeno, inadequado e não comporta 20 alunos; esclarecemos também que, no ano de 2010 a escola recebeu equipamentos de metrologia e metalografia que não puderam ser instalados por falta de local
apropriado.

3. CURSO DE INFORMÁTICA:

- 08 Laboratórios de Informática:

- 01 Laboratório de Hardware:

4. CURSO DE ENFERMAGEM:

- 02 Laboratórios equipados com todos os materiais necessários ao desenvolvimento das aulas práticas

5. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO:
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- Laboratório de Informática:

- Laboratório de Administração:

6. CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

- 01 Laboratório com equipamentos de proteção

7. ENSINO MÉDIO:

- 09 Salas de Aula equipadas com computador, ventiladores e algumas cortinadas 

8. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR:

- Secretaria Acadêmica:

- Diretoria de Serviços:

- Direção:

- Coordenação de Área:

9. SALA DOS PROFESSORES:

10. SALÃO DE CONFERÊNCIAS:

Relação de equipamentos existentes no almoxarifado que necessitam de local apropriado para instalação:

- 02 balanças eletrônica Marte AS 510;

- 01 balança eletrônica digital Marte LC 10;

- 02 bancos para eletro-eletrônica Time de Lorenzo;

- 02 bombas de vácuo Prismatec 131;

- 01 ventilador de parede Venti Delta 60 cm;

- 01 mesa antivibratória;

- 01 durômetro bancada mod. RASN

Quantidade Bem

5 alicates amperimetro

1 Analisador de Gas Basic 5

1 Analisador de Gas LP 1200

1 Anemometro Portatil com Visor Cristal

1 aparelho ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de ar condicionado

8 aparelho de ar condicionado

2 aparelho de ar condicionado

1 aparelho de DVD

1 aparelho de fax

2 Armário de aço c/ 2 porta de abrir cinza 198X1200X500MM

1 Atlas do Corpo Humano/Património da Humanidade

1 Auto CAD 14

1 bancada eletro-hidraulica

1 bancada eletro-pneumatica

1 bancada para experiencias com motores

1 Banco de Ensaio D:S - TP100 200 Pneumática - 5

1 Banco de Ensaio de Hidraulica

1 Banco de Ensaio de Hidraulica

1 Banco de Ensaio de Modulos Eletronicos de Eletricidade e Eletromagnetismo

1 Banco de Ensaio de Pneumática

3 Banco de Ensaio para Est. Eletrônica, Eletricidade e Eletromagnetismo

1 Banco de Ensaio para estudo de eletricidade e eletromagnetismo

5 Banco de Ensaio para Estudo de Eletronica Analogica

5 Banco de Ensaio para Estudo de Eletronica Analogica

2 Bomba de Vacuo modelo 131 - 1/3CV equipada c/ Manometro, Vacuometro e Filtro

1 CAD DLOGCAN (torno e fresadora)
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1 Cadeira de Banho em Aço Pintado Tamanho Adulto

1 Cadeira de Rodas Pintada Tamanho Adulto

1 calibradores

1 Câmera Digital Sony Cyber-Shot

1 Cj Kiwall Rheem 24000BTU (Ar condicionado)

1 CNC (3D VIEW) para torno

30 Colchonete, Espuma, dens. 28 cor Azul 1x0, 60x0,3

1 Coleção Barsa Universal Standar DVD

1 Compressor de ar

1 Compressor de Ar com 2 Estágios

1 Compressor de Ar com 2 Estágios

1 Cortadora Metalografica

40 CPU, Monitor 19", Mouse Óptico, Teclado

1 Decibelimetro Digital com Calibrador

1 Detector de Gás Modelo XT-XWHM-Y-BR

1 Detector de Gás Modelo XT-XWHM-Y-BR

1 Durômetro Pan Rasn Rs

1 Estufa de Sec. Est. Inox-220v-Nova Tecnica

1 Estufa de secagem Est. Inox 220 V nova Técnica S 1001-0114

1 Filmadora Digital Sony HDR XR 55V com acessórios

5 fontes de alimentacao

5 fontes de alimentacao

5 frequencimetros

4 fresadora universal

2 furadeira de bancada

1 gerador de audio

1 gerador de funcao

5 geradores de funcao

5 geradores de funcao

2 Impressora Hp laserjet P 3015 dn

1 Impressora HP Mod. 3015 Série: BRBHBDG70D

2 impressora jato de tinta

1 impressora jato de tinta colorida

2 impressora jato de tinta colorida

1 impressora laser

1 impressora laser

1 impressora laser

1 impressora laser

1 impressora laser colorida

1 impressora matricial

1 Impressora Officejet Pro K 8600 A3

1 instrumento de medidas direta e indiretas

1 INVENTOR 11

1 Kit para Espaço Confinados

1 Kit para espaços confinados com detector de gás mod. XT-XWHM

1 Kit para experiencia de sensores

5 Kits de CLP

5 Kits de Eletronica Digital- Bit 9

5 Kits para 500 experiencias

5 Kits para 500 Experiencias Eletronicas

4 Kits para programacao de microcontroladores

6 Livros de História

31 Manual prático torneiro mecânico e fresador tonino

1 maquina de solda retificadora

1 meg metro

1 Mesa antivibratória

1 mesa de desempeno ferro fundido

2 Mesa de Mayo em Aço Inox

1 Mesa para Instrumental

10 microcomputador

10 microcomputador

1 microcomputador Pentium

2 microcomputador Pentium

88 microcomputador Pentium

20 microcomputador Pentium

10 microcomputadores com softwares de simuladores

3 microcomputadores Pentium

3 microcomputadores Pentium

10 microcomputadores Pentium

2 microcomputadores Pentium

1 micrometro

1 Mini System Philco PH 200

3 Modelo Anatomico Humano de corpo inteiro, adulto.

4 moto esmeril

1 Multifuncional Sansung

4 multimetro analogico

1 multimetro analogico

5 multimetro digital
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5 multimetro digital

3 multimetro digital

5 multimetro digital

5 multimetro digital

10 multimetro digital

5 multimetro digital

10 Multimetro Digital DM-9802

10 Multimetro Digital DM-9802

20 Multimetro Digital DM-9802

10 Multimetro Digital DM-9802

10 Multimetro Digital DM-9802

2 notebook itautec

1 notebook itautec

1 notebook itautec

1 notebook itautec

1 osciloscopio

1 osciloscopio

4 osciloscopio

5 osciloscopio

5 Osciloscopio Analogico 20 Mhz com Analisador Logico de 8 Canais

5 Osciloscopio Analogico 20 Mhz com Analisador Logico de 8 Canais

2 Paquímetro Digital 150MM/6"

10 Paquímetro Titânio 150MM/6"

1 PG 1800 phmetro bancada gehaka

1 Phmetro Bancada Gehaka

5 plainas limadoras

2 Politriz Lixadeira Serie

1 Prensa de Embutimento

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 projetor de multimidia

1 Projetor Multimídia Hitachi CP-X 2510 LCD

3 Quadro de Aviso

1 Refrigerador NF GE Eletrico 450 BR

1 rogometro

1 serra circular para metais

1 Simulador CNC

1 Simulador DLOG CAM

1 solda mig/mag

1 televisor de 29

1 televisor de 29

1 televisor de 29

1 Termometro Infravermelho com Mira Laser

1 Termômetro Mod. TGM 100

1 torno de CNC

20 torno universal

7 Unidade Laboratório Integrado

5 Ventilador Oscilante de Parede 65 cm

5 Ventilador parede oscilante venti delta

          A Unidade Escolar reporta-se dos recursos institucionais (CEETEPS) para arcar com os encargos salariais, materiais de consumo, benfeitorias e manutenção do prédio e equipamentos.

          Da APM é extraída a verba para auxílio transposte para 3 alunos que realizam estagiários voluntários e respondem pela copiadora.

          A cantina da Escola é administrada pela APM, atualmente terceirizada. sua receita líquida obtida é convertida para a aquisição de equipamentos, materiais didáticos, necessidades pedagógicas, bem como conservação e manutenção imprescindíveis, além de auxilio em transportes aos servidores da Unidade escolar para o centro Paula Souza. Oferece café, chá e biscoitos para os professores e funcionários nos três

períodos de funcionamento da unidade.

          Outra fonte de recursos é a colaboração espontânea dos alunos no período de matrícula correspondente a vinte e cinco reais (anualmente) para os alunos do Ensino Médio e vinte reais para os alunos dos curso técnicos.

Serviço Terceirizado de Vigilância.

Nome da Empresa: Atlântico Sul Segurança e Vigilância Ltda.

Vigência do Contrato: 04/04/2011 à 04/04/2012.

Gestor: José Agostinho Sgarbi.

 

Serviço Terceirizado de Limpeza.

Nome da Empresa: Provac Serviços Ltda.



Nome da Empresa: Provac Serviços Ltda.

Vigência do Contrato: 02/09/2009 à 02/04/2012.

Gestor: José Agostinho Sgarbi.

COLEGIADOS, 

Denominação: Associação de Pais e Mestres

Descrição: Diretor de Escola: Eliana Valencise Hidalgo Esteves.

Diretor Executivo: Alexandre Santos de Almeida.

Secretário: Angela Maria Chagas Vieira.

Diretor Financeiro: Aparecida dos Santos Oliveira.

Diretor Cultural-Esportivo e Social: Rita de Cássia Andrade Marques da Silva.

Diretor de Patrimônio: Rosângela Aparecida dos Santos Ferreira. 

Conselho Fiscal: Edith Alves Coutinho Fernandes.

Maria Cristina Moretti Tivo.

Eliana Sandra Evangelista da Silva.

Conselho Deliberativo:

Eliana Valencise Hidalgo Esteves.

Alexandre Santos de Almeida.

Karina Spigolon Peron.

Angela Maria Chagas Vieira.

Aparecida dos Santos Oliveira.

Regina Ferreira da Rocha.

Eliana Sandra Evangelista da Silva.

Rita de Cássia Marques da Silva.

Rosângela Aparecida dos Santos Ferreira.

Edith Alves Coutinho Fernandes.

Maria Cristina Moretti Tivo.

A APM tem a finalidade de: 

I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;

II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;

III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições que permitam:

a)- melhoria do ensino;

b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômicas e de saúde;

c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;

d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e alunos;

e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverão ser acompanhadas e fiscalizadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

IV - colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ociosos. 

V - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:

a)- aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;

b)- aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.

Atividades desenvolvidas:participa no estabelecimento de prioridades de aquisições de equipamentos e de materiais de consumo didático; decisão para instalação e/ou revezamento de oferta de cursos para vestibulinho;apoio a atividades junto a comunidade local, etc.

Denominação: CIPA

Descrição: Presidente: Lauro Verevi Franco.

Vice-Presidente: Laerte Edson Nunes.

Primeiro Membro Titular: Miriã Cardozo Peralta.

Segundo Membro: Rúbia Carla Ramires Moraes. 

A CIPA é uma comissão composta por representantes do empregador e dos empregados, e tem como missão a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa. 

Principais atividades desenvolvidas:

Mapeamento das áreas e situações de risco existentes na Etec; vistoria no estado e prazo de validade dos extintores; alerta a direção para prevenção de acidentes e orienta a tomada de medidas preventivas.

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: Presidente Nato: Eliana Valencise Hidalgo Esteves.

Representante dos Coordenadores de Área: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros.

Representante dos professores:Adelíria Corrêa.

Representante dos servidores técnico-administrativos: José Agostinho Sgarbi.

Representante dos pais de alunos: Abel Isaías Fernandes.

Representante do corpo discente: Andreia Zucco.

Representante de aluno egresso atuante em sua área de formação: Aparecida Claudilene dos Santos.

Representante de Órgão Público (Núcleo de Promoção Social Cândida Soares de Souza): Edna Maria Zanarde Barbosa. 

Representante de demais segmentos de interesse da escola: RCG – Tecnologia Eletromecânica: Ana Paula Fernandes Gomes. 

A função do Conselho de Escola é atuar, articuladamente com o núcleo de direção, no processo de gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola. No Centro Paula Souza a responsabilidade pela elaboração do Observatório Escolar é do Conselho de Escola onde são realizadas quatro reuniões ordinárias anuais e reuniões extraordinárias sempre que decisões

importantes se apresentam na administração da Etec. Seus componentes participam ativamente dos eventos realizados.

Denominação: Grêmio Estudantil

Descrição: Presidente – Mateus Ianae.

Vice-Presidente - Bruna Davis Zanardo.

Oradora - Paula Detrano de Lima.

1º Secretário - Victória Regina Moreira de Carvalho. 

2º Secretário - Marcos César de Farias Júnior.

1º Tesoureiro - Magda Akemi Simas.

2º Tesoureiro – Gabriela Fatoreto. 

Diretor de Esportes - Luís Felipe Marques.

Diretor de Imprensa - Adriana Maiara de Oliveira.

Diretor de Cultura - Natália Laureano.

1º Suplente - Caroline Codonho.

2º Suplente - Julia Alberti Ginde. 

ATRIBUIÇÕES:

I- Representar condignamente o corpo discente; 

II - Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos do Colégio; 

III - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros; 

IV- Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e alunos no trabalho Escolar buscando seus aprimoramentos; 

V- Realizar intercio e colaboração de car?r cultural e educacional com outras instituições de car?r educacional; 

VI - Lutar pela democracia permanente na Escola, através do direito de participação nos f?s internos de deliberação da Escola.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Realiza a interlocução dos alunos com a direção; contribui ativamente na organização de eventos culturais e esportivos; contribui na divulgação de atividades extra-classe; participa na implantação de uniforme para a Etec; atua na pesquisa de cursos de interesse da comunidade e divulga os vestibulinhos.
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A comunidade escolar, no dia 24 de fevereiro de 2012, decidiu manter a missão da escola: "PREPARAR CIDADÃOS CONSCIENTES, CRÍTICOS E EMPREENDEDORES PARA ATUAR NO MUNDO DO TRABALHO E NA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE."

A Etec "Monsenhor Antônio Magliano" forma novas turmas de profissionais de qualidade, dando continuidade à sua missão de contribuir para o desenvolvimento econômico de Garça e região e para a melhoria da qualidade de vida da população.

 O povoamento do centro-oeste paulista ocorreu na primeira metade do século XX com a expansão da cafeicultura. A região de Garça, apesar das constantes crises que assolaram a cultura, manteve-se concentrada na agricultura, com alguma diversificação, mas sem expressivo crescimento econômico ou produto de alta lucratividade e gerador de modernização. Ao seu redor existem pequenas cidades que  mantiveram a
atividade agro-pecuária, pequeno desenvolvimento urbano e até mesmo diminuição de sua população com a migração para cidades maiores com melhores empregos.

A cidade de Garça vem ao longo dos últimos anos diversificando suas atividades econômicas. Depois de décadas com perfil fundamentalmente agrícola e algumas indústrias do setor alimentício, tem apresentado um considerável desenvolvimento na área da eletromecânica, principalmente, com o surgimento e crescimento de empresas como a PPA, ECP, RCG e outras, além das criadas com a terceirização do setor (portões
eletrônicos, sistemas de segurança, luminárias, etc). Desde o início das instalações dessas indústrias - atualmente com estatus de Arranjo Produtivo Loca (APL) - a Escola tem adaptado seus cursos para atender as novas demandas e hoje é considerada um pólo regional de formação de mão-de-obra, pelos empregadores e, principalmente, para a população das pequenas cidades da região.

A  constante evolução tecnológica e o pioneirismo das empresas nas áreas em que atuam vêm exigindo a integração dos cursos da Escola (Eletrônica, Informática, Mecânica,  Mecatrônica), a formação de técnicos com competências e habilidades para acompanhar e contribuir para o crescimento oferecendo aos alunos, ex-alunos e comunidade especialização em: comandos elétricos, hidráulicos, pneumáticos, eletro-
pneumáticos e eletro-hidráulicos, através de acionamentos informatizados. No segundo semestre de 2009 foi instalado o curso de Segurança no Trabalho, para atender às necessidades da comunidade o que vem realizando satisfatoriamente.

O Ensino Médio oferecido nesta Etec, vem obtendo a melhor média no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dentre as escolas públicas do município e também contribui para bons resultados de egressos em faculdades públicas e particulares. A cidade possui pequeno porte, todavia a demanda para o ingresso em através do Vestibulinho e pedidos de transferências vem apresentando números crescentes. Grande
parcela de seus alunos frequentam também o Ensino Técnico, muitos são aprovados na FATEC DE GARÇA onde se destacam pelo bom aproveitamento. 

 

    

 A Etec “Monsenhor Antônio Magliano” é uma das maiores escolas técnicas industriais públicas do oeste paulista e  única da região com cursos Técnicos de Eletrônica,  Marketing, Mecânica e Mecatrônica. Também  oferece os cursos de Administração, Informática, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Especialização em Centro Cirúrgico e Instrumentação Cirúrgica e Ensino Médio, portanto e devido a sua tradição de

qualidade de ensino, para ela convergem alunos dos pequenos municípios vizinhos como: Álvaro de Carvalho, Gália, Fernão, Lupércio, Alvinlândia, Vera Cruz, Júlio Mesquita.Todavia, jovens e adultos de cidades mais distantes, como Duartina, Cabrália Paulista, Lucianópolis e Ubirajara mais próximas do grande centro regional que é Bauru, viajam diariamente e freqüentam a escola. Mesmo cidades maiores e mais ricas,

como Marília, usufruem dos cursos técnicos da UE a cidade de Pompéia, que dista a mais de 60 km, tem uma empresa de grande porte de exportação, a Jacto, especializada em máquinas agrícolas, também utiliza a Escola como um centro de referência de formação de mão-de-obra para os seus profissionais, inclusive financiando o seu transporte e o custo do vestibulinho. Cerca de 40% dos alunos dos cursos técnicos
residem nessas cidades.  No ano de 2011, na cidade de Gália houve uma classe descentralizada desta U.E., onde foi oferecido  o curso de Informática. Neste ano, 2012, além desta, há a classe descentralizada na cidade de Álvaro de Carvalho onde é oferecido o curso de Administração. Como novidade, este ano de 2012 a ETEC Monsenhor Antônio Magliano conta com o Ensino Médio Integrado com Informática

(ETIM) com 38 alunos.

O corpo discente é composto por adolescentes que freqüentam concomitantemente o Ensino Médio e Cursos Técnicos, jovens adultos que procuram profissionalização e adultos de diferentes faixas etárias que precisam de qualificação ou requalificação para se adequar às novas exigências do mercado de trabalho. A maioria dos alunos dos cursos técnicos noturnos são trabalhadores e praticamente metade deles viajam

diariamente, muitos em conduções fornecidas pelas prefeituras das pequenas cidades.

As parcerias e convênios acordados com  diversas empresas criam oportunidades de estágios aos alunos, o que se constitui num diferencial e oportunidade de emprego, além da obtenção de informações quanto às constantes mudanças no mercado de trabalho e oportunidade de  vivência profissional.

 

 MAPA DA REGIÃO ATENDIDA PELA ETEC            

 

 

CIDADE
 

 

DISTÂNCIA ATÉ GARÇA

 

População

Álvaro de Carvalho 18,3 Km 4.610 habitantes  (Censo 2004)

Alvinlândia 38,5 Km 2.989 habitantes  (Censo 2004)

Duartina 48,3 Km 12.772 habitantes  (Censo 2004)

Fernão 29,1 Km 1.299 habitantes  (Censo 2004)

Gália 22,3 Km 7.364 habitantes  (Censo 2004)

Júlio Mesquita 31,9 Km 4.332 habitantes  (Censo 2004)

Lucianópolis 62,2 Km 2.051 habitantes  (Censo 2004)

Lupércio 40,3 Km 4.306 habitantes  (Censo 2004)

Ubirajara 56,7 Km 4.138 habitantes  (Censo 2004)

Vera-Cruz 18,4 Km 11.107 habitantes  (Censo 2004)

 

 Logo nas primeiras semanas de aula, foram aplicados questionários para traçar o perfil dos alunos da ETEC MAM.  Segue em anexo,a tabulação dos dos dados obtidos.

 

PERFIL DO ALUNO DO 1º ENSINO MÉDIO A  
  

1. SÉRIE  
1º ENSINO MÉDIO A 37
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2. CIDADE ONDE MORA  

GARÇA 30
JAFA 1

VERA CRUZ 4
NÃO RESPONDEU 2

 37

 

  
3. SEXO:  

MASCULINO 22

FEMININO 15
 37

 

  

  

4. PRETENDE CURSAR O ENSINO TÉCNICO  
MECATRÔNICA 10

INFORMÁTICA 7
MARKETING 1

ADMINISTRAÇÃO 7

ENFERMAGEM 1
SEGURANÇA DO TRABALHO 1

ELETRÔNICA 1
EM DÚVIDA 5

NÃO RESPONDEU 4

 37
  

 

  
  

5. TRABALHA:  

SIM 1
NÃO 36

 37

 

  
6. POR QUE ESCOLHEU ESSA ESCOLA  

BOM CONCEITO 25
INDICADO POR CONHECIDO 10
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INDICADO POR CONHECIDO 10

PARENTE JÁ FREQUENTOU 1
SONHO 1

 37

 

  

  

7. TEM ACESSO À INTERNET  
SIM 37

NÃO 0

  

 

  

  
8. QUALIDADE DA ESCOLA, VOCÊ ESTÁ  

INSATISFEITO 1

SATISFEITO 20
MUITO SATISFEITO 16

 37

 

  
  

9. COM RELAÇÃO AOS PROFESSORES, VOCÊ ESTA

INSATISFEITO 1
SATISFEITO 15

MUITO SATISFEITO 21
 37

 

  
10. VOCÊ ACOMPANHA AS NOTÍCIAS ATRAVÉS

DE

RADIO 0
TV 26

INTERNET 26
JORNAL 3

NÃO ACOMPANHA 2

 57
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11. VOCÊ COSTUMA LER?  

SIM 10
NÃO 24

ÀS VEZES 3

 37

 

  

  
12. JÁ PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO

AMBIENTAL?

SIM 15
NÃO 21

NÃO RESPONDEU 1
 37

  

13. COM QUEM VOCÊ MORA  

PAIS 34

AVÓS 2
TIOS 0

OUTROS 1

 37

 

  

14. FAZ ALGUM CURSO FORA DO HORÁRIO DA
ESCOLA

INGLES 6

ESPANHOL 1

MÚSICA 6
TEATRO 1

INFORMÁTICA 5
NENHUM 17

NÃO RESPONDEU 7

 43

 

  

15. TRANSPORTE UTILIZADO  
ÔNIBUS 25

CARRO 6

BICICLETA 0
MOTO 0

NENHUM 4
OUTRO 2

37
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<
PERFIL DO ALUNO DO 1º ENSINO MÉDIO B   

   
1. SÉRIE   

1º ENSINO MÉDIO B  36
   

   

2. CIDADE ONDE MORA   

GARÇA  22
JAFA  6

NÃO RESPONDEU  8
  36

  

   

   
3. SEXO:   

MASCULINO  21
FEMININO  15

  36

  

   

   
4. PRETENDE CURSAR O ENSINO TÉCNICO   

MECÂNICA  7
INFORMÁTICA  7

ADMINISTRAÇÃO  6

SEGURANÇA DO TRABALHO  2
EM DÚVIDA  2

NÃO RESPONDEU  12
  36

   

   

  

   
   

   

   
5. TRABALHA:   

SIM  3
NÃO  33

  36
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6. POR QUE ESCOLHEU ESSA ESCOLA   
BOM CONCEITO  21

INDICADO POR CONHECIDO  11
PARENTE JÁ FREQUENTOU  9

SONHO  5

PRÓXIMO A RESIDÊNCIA  2
NDA  1

  49

  

7. TEM ACESSO À INTERNET   

SIM  36

NÃO  0
   

  

   
   

8. QUALIDADE DA ESCOLA, VOCÊ ESTÁ   

INSATISFEITO  0

SATISFEITO  14

MUITO SATISFEITO  22

  36

  

   

   
9. COM RELAÇÃO AOS PROFESSORES, VOCÊ ESTA

INSATISFEITO  0
SATISFEITO  13

MUITO SATISFEITO  23

  36

  

   

10. VOCÊ ACOMPANHA AS NOTÍCIAS ATRAVÉS DE

RADIO  8

TV  30
INTERNET  33

JORNAL  9
NÃO ACOMPANHA  0

  72
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11. VOCÊ COSTUMA LER?   

SIM  8
NÃO  3

ÀS VEZES  24
NÃO FEZ  1

  36

  

   

12. JÁ PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO
AMBIENTAL?

SIM  25

NÃO  10
NÃO RESPONDEU  1

  36

  

13. COM QUEM VOCÊ MORA   
PAIS  36

AVÓS  0

TIOS  0

OUTROS  0

  36

  

   

14. FAZ ALGUM CURSO FORA DO HORÁRIO DA

ESCOLA
INGLES  5

ESPANHOL  3
MÚSICA  6

TEATRO  3

INFORMÁTICA  9
OUTROS  10

NÃO RESPONDEU  7
  43
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15. TRANSPORTE UTILIZADO   

ÔNIBUS  10

CARRO  8
BICICLETA  0

MOTO  0
NENHUM  15

OUTRO  3

 
PERFIL ENSINO MÉDIO C

   

CIDADE ONDE MORA.

GARÇA  27

GÁLIA  5

LUPÉRCIO  1

ALVINLÂNDIA  1

STA TEREZINHA  3

   

  

   

   
   

   
   

SEXO   

MASCULINO  11
FEMININO  28

   
   

  

   
   

   

   
   

   

   

VOCÊ PRETENDE CURSAR O ENSINO TÉCNICO?
SEGURANÇA  1

MECATRÔNICA  15

ELETRÔNICA  2
INFORMÁTICA  4

ENFERMAGEM  4
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ENFERMAGEM  4

MECÂNICA  1

ADMINISTRAÇÃO  2

NÃO RESPONDERAM  10
   

  

   

   

   
ATUALMENTE VOCÊ TRABALHA?

SIM  1
NÃO  38

   

  

 
PORQUE VOCÊ

ESCOLHEU ESTA
ESCOLA?

BOM CONCEITO 34

PARENTE JÁ
FREQUENTOU

14

PRÓXIMO DA RESID. 2

INDICADA CONHECIDO10

SONHO 4
DESCOBRIU INTERNET 1

  

 

 

 
VOCÊ TEM ACESSO À

INTERNET?

SIM 36
NÃO 3
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COM RELAÇÃO À
QUALIDADE DA ESCOLA

VOCÊ ESTÁ:

SATISFEITO 12

MUITO SATISFEITO 27
INSATISFEITO 0

 

 

 

 

COM RELAÇÃO AOS
PROFESSORES, VOCÊ

ESTÁ:

SATISFEITO 18
MUITO SATISFEITO 21

INSATISFEITO 0

 

 

 

VOCÊ ACOMPANHA AS

NOTÍCIAS ATRAVÉS DE:
NOTICIÁRIO 10

TV 35

RÁDIO 10
JORNAL 12

INTERNET 30
NÃO ACOMPANHO 0
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VOCÊ COSTUMA LER?

SIM 15
NÃO 4

ÀS VEZES 20

 

 

 

 

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE

ALGUM PROJETO
AMBIENTAL?

SIM 13
NÃO 26

 

 

 

COM QUEM VOCÊ

MORA? 

PAIS 36

AVÓS 0

TIOS 0
OUTROS 3
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 PERFIL DO ETIM

 

<

AVALIAÇÃO 

Meta: -Instalar o curso pós-técnicos de Urgência e Emergência.

Resultado: Positivo

Justificativa:

Formamos a turma de pós-técnico em Urgência e Emergência em dezembro de 2011.

Meta: -Aprimorar a informatização da Diretoria de Serviços Acadêmicos com a capacitação de todos os funcionários para executar as funções e orientar os docentes na utilização do NSA.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A escola adquiriu um sistema de informatização da Secretaria Acadêmica (NSA), que está sendo utilizado por toda unidade escolar para registros gerais, de desempenho e de assiduidade dos alunos.
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Meta: -Expansão da oferta de vagas e cursos

Resultado: Positivo

Justificativa:

Á escola aumentou a oferta de vagas com o curso Pós-Técnico na área da saúde. Novos cursos dependem de novas instalações.

Meta: -Realizar no mínimo 10 eventos de ação social e de cidadania.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A escola realizou mais de 10 eventos de ação social no ano de 2010. Realizou ações em várias instituições filantrópicas do município com a participação de todos os cursos da escola

Meta: -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

Resultado: Parcial

Justificativa:

A escola continua com reivindicação para construção dos Laboratórios de Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Eletrônica Digital. Em julho de 2011 a ETEC recebeu a visita de dois engenheiros de construtora de Barretos para a elaboração do projeto de construção de um novo bloco. Estamos aguardando novas orientações.

Meta: -Participar de todas as reuniões da Comissão de Implantação do Pólo Eletroeletrônico de Garça.

Resultado: Positivo

Justificativa:

No primeiro semestre de 2011 a unidade deeEnsino participou de todas as reuniões para a instalação do Polo Eletroeletrônico do município. No segundo semestre não houve reuniões.

Meta: -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A unidade de ensino participou da FEETEPS enviando dois trabalhos: um na área de informática e outro na área de mecatrônica.

Meta: -Elaborar um calendário anual para processos de Certificação por Competências e divulgá-lo à comunidade.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A unidade de ensino realiza desde o 2º semestre de 2010 o processo de certificação de competências em todas as habilitações oferecidas.

Meta: -Manter o número de parcerias em no mínimo 10 e estreitar os laços.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A escola aumentou para 10 o número de instituições parceiras e pretende continuar com ações para implementar estas parcerias.

Meta: -Incremento e incentivo da utilização da biblioteca envolvendo os funcionários na leitura e debate de pelo menos um livro no semestre.

Resultado: Positivo

Justificativa:

A unidade escolar possui um Projeto de 4 HAEs de Estímulo a Leitura desenvolvido pela docente de Língua Portuguesa o que incentivou a utilização da biblioteca. O aprimoramento foi inclusive reconhecido pelos responsáveis pelo Observatório.

Meta: Atualização quinzenal do site e publicação semestral do jornal da Etec.

Resultado: Positivo

Justificativa:

O curso de Marketig confeccionou o jornal ETEC MAM com as informações e acontecimentos durante todo o ano de 2011.

Meta: - Redirecionar as Ações de Intervenção Ambiental: criar uma horta e reformar os jardins da Etec.

Resultado: Parcial

Justificativa:

Em virtude de problemas de saúde, a responsável pelo projeto da horta ficou afastada de suas atividades de maio a julho sendo assim, as ações ficaram comprometidas. Os jardins da ETEC serão reformados com a colaboração dos alunos no Ensino Médio, na disciplina-projeto de Ações de Defesa do Meio Ambiente, no ano de 2012.

Meta: -Aumentar o produto de 79 para 80%.

Resultado: Parcial

Justificativa:

O índice de evasão de 18% foi calculado com base nos dados do 1º semestre de 2009. Nosso índice de evasão e retenção no ano de 2010 foi de 21%, índice este que será trabalhado para que diminua no ano de 2011.

Meta: - Aprimoramento didático-metodológico das aulas das disciplinas de Biologia e Química

Resultado: Positivo

Justificativa:

Foram adquiridos equipamentos e soluções para que os docentes de química e biologia possam trabalhar seus conteúdos de forma mais prática, através de experiências tornando as aulas mais atraentes.

Denominação: Análise

Análise:

Verifica-se que esta Unidade Escolar foi muito bem, apresentando 100%  em todos os blocos,  excetuando o item A - Articulação entre os planos de curso e os planos de trabalho docente do Bloco Gestão Pedagógica.    O referido item foi discutido em reuniões de planejamento e consta como uma das metas da U.E. para o ano de 2012.
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Denominação: Gestão de Parcerias

Análise:

A ETEC MAM apresentou média de 99,63% e apresentou como uma meta de 2012, estreitar os laços com os parceiros. 
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Denominação: Gestão de Serviços de Apoio

Análise:

Apresentou neste bloco 100% e pretende manter o gerenciamento dos serviços de apoio.
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Denominação: Gestão de documentos

Análise:

A ETEC atingiu 99,63% e continuará investindo seus esforços para aprimorar a gestão de documentos.

Denominação: Gestão Participativa

Análise:

A escola apresentou o índice de 99,63%. Acreditamos que podemos manter as práticas desenvolvidas uma vez que essas ações já estão incorporadas na gestão desta UE
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Denominação: Gestão de Pessoas

Análise:
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A ETEC atingiu 99.63% e aprimorará algumas práticas desenvolvidas pela ETEC.

Denominação: Gestão do Espaço Fisico

Análise:

A análise deste bloco mostra que a escola apresenta índice de 99.63% e que os observadores deixaram como sugestão que o arquivo morto fosse guardado separado dos materiais do almoxarifado. A Direção da ETEC justificou que o espaço destinado ao Almoxarifado foi construído com verba da APM.



Denominação: análise do Bloco I

Análise:

Verifica-se que esta Unidade Escolar apresentou 100% em Gestão Pedagógica, excetuando o item A - Articulação entre os planos de curso e os planos de trabalho docente. O referido item foi discutido em reuniões de planejamento e consta como uma das metas da U.E. para o ano de 2012.
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Denominação: ENEM

Análise:

A ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO OBTEVE O PRIMEIRO LUGAR NO MUNICÍPIO DE GARÇA ENTRE AS ESCOLAS PÚBLICAS. 

Denominação: SAI

Análise:

A ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO ATINGIU A META ESTABELECIDA PARA 2011. 

IDETEC META PARA 2011: 84,63

IDETEC 2011: 85,53

 

Analisando a ETEC MAM com toda comunidade escolar, levantamos os seguintes pontos fortes  que nos alimentam em nossa jornada:

1 - Escola tradicional e reconhecida em Garça e região de  excelente qualidade, por ser referência como ensino de qualidade pela comunidade e ex-alunos.

2 - Ótima localização, próxima ao Bosque Municipal, com grande área verde e possibilidade de ações de educação ambiental enriquecendo os projetos interdisciplinares que serão desenvolvidos. Também se destaca por ser próxima a órgãos importantes de Garça, como o FORUM MUNICIPAL,  CASA DO ADVOGADO  e principalmente próxima ao HOSPITAL SÃO LUCAS, CENTRO DE SAÚDE, PRONTO SOCORRO, que possibilitam

atendimento eficaz a toda comunidade escolar, bem como favorece  o estágio do curso de Enfermagem.

3 - A escola conta com um amplo espaço físico ocioso que possibilita a construção de vários blocos, expansão de seu espaço para melhor atendimento.

4 - Boas salas de aula e equipamentos satisfatórios para o funcionamento da maior parte dos cursos.

5 - Possui boas relações e parcerias com empresas,  Prefeitura local e de cidades próximas,  instituições públicas que procuram e valorizam  o corpo discente, proporcionando  aos mesmos empregabilidade e estágio.

6 - Seu corpo docente é qualificado, frequenta capacitações e procura constantemente implementar soluções integradas de tecnologia da informação, deseolvendo projetos interdisciplinares de destaque na comunidade garcense e região.

7 - Os alunos da ETEC MAM ingressam em universidades públicas e federais do Estado de São Paulo e de outros estados através de excelentes Notas do  ENEM e também pelo sucesso nos vestibulares. Contou com a participação de um aluno no  PROGRAMA JOVEM EMBAIXADOR, sendo destaque no jornal do CEETEPS.

8- No ano de 2011, no mês de setembro, a escola começou a oferecer merenda escolar aos seus mais de 1200 alunos distribuídos nos períodos de funcionamento, o que deixou toda comunidade feliz.

Segue em anexo, notícias veiculadas na mídia local:
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a ETEC MAM é melhor escola pública de Garça no desempenho do ENEM e SARESP no ano de 2011, amplamente divulgado na imprensa local.

a ETEC MAM desenvolve projetos interdiscipinares em diferentes áreas sendo destaquena imprensa local ( Bullying/;Enfermagem)

 

 

Mesmo tendo muitos pontos fortes, a U.E convive com situações-problema, tais como: 

1-  Para preocupação de toda comunidade escolar,   o índice de evasão e retenção da unidade foi de  22,18% no ano letivo de 2011, sendo discutido amplamente nas reuniões de planejamento do início do ano.
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   2- Construções e reformas. Há necessidade de novos laboratórios devido às mudanças nos cursos do eixo da indústria de 3 para 4 módulos e para instalação adequada de equipamentos adquiridos e enviados pelo CPS. São necessários laboratórios de Robótica, Metalografia, Metrologia, Eletrônica Digital e Eletrônica Analógica.

a construção de uma cozinha para o melhor  preparo da merenda escola oferecida aos alunos ;

 3 - Principalmente os professores da parte técnica são convidados a participar de capacitações, pois a  tecnologia da informação evolui de forma rápida e contínua o que exige a capacitação constante dos docentes para trabalhar com novas metodologias e ferramentas. Porém torna-se uma situação-problema , pois os professores deixam atividades para suprir sua  ausência , o que deixa os alunos um pouco insatisfeitos.

4-  Outra situação-problema que a comunidade escolar enfrenta é a dif iculdade na contratação de professores e funcionários.

 

 

As  Prioridades para este ano de 2012 serão:

1- Diminuir o índice de evasão e retenção da ETEC MAM através do aprimoramento da qualidade de ensino com aulas motivadoras, dinâmicas, utilizando material didático diversificado, tais como: pen cards, livros didáticos, Portal Educacional Clickideia, entre outros;

2- Desenvolver eficazmente os projettos interdiscplinares vinculados às metas  propostos pelos cursos a fim de alicerçar a formação dos jovens, contribuindo para sua qualidade de vida, seu exercícios de cidadania e sua prática profissional;

3- Reivindicar o início da ampliação da área escolar  para que possa instalar os equipamentos recebidos para os laboratórios , bem como com ampliação, além de melhorar o aprendizado dos discentes, almejar novos cursos;

GERAIS:

    - Aprimorar cada vez mais  a qualidade do  ensino: para atingir plenamente a missão da escola: "PREPARAR CIDADÃOS CONSCIENTES, CRÍTICOS E EMPREENDEDORES PARA ATUAR NO MUNDO DO TRABALHO E NA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE."

      - Aumentar a estrutura física da escola com a construção de novo bloco ;

     -  Incentivar e acompanhar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares .

  ESPECÍFICOS: 

  - Alinhar o PTD coms os planos de curso e seu registro no NSA;

  - Proporcionar a capacitação dos funcionários através de projetos específicos desenvolvidos aqui na UE;

   - Desenvolver projetos e ações de cidadania nos mais diferentes cursos oferecidos pela UE a contento;

   - Informar, divulgar os acontecimentos e atividades desenvolvidas pela UE através do Site escolar e Facebook;

  - Incentivar os professores do Ensino Médio a utilizar o Clickideia como ferramenta didática

-  Manter relações periódicas com instituições administrativas públicas e empresas da região para levantamento de necessidade e nível de satisfação relativos à Etec, bem como abrir novas oportunidades de estágio.

 

Meta: 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Duração: 1 Ano

Descrição:

Uma das deficiências da unidade, apontada pelo Observatório no ano de 2011 foi o acompanhamento do alinhamento do PTD com o Plano de Curso. Neste ano, tanto a Direção da ETEC como a equipe de coordenadores farão um acompanhamento da elaboração, desenvolvimento e avaliação do PTD. A Direção acompanhará este alinhamento através de reuniões mensais com os representantes das classes.

Meta: 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Tivemos no ano de 2011 uma perda de 22.18%. Através dos projetos desenvolvidos neste ano, abordaremos diferentes aspectos de conhecimento e sensibilização (saúde bio-psico-social) com o objetivo de reduzir nossa perda para 20%.

Meta: - Redirecionar as Ações de Intervenção Ambiental: criar uma horta e reformar os jardins da Etec.

Duração: 2 Anos

Descrição:

A Etec vem realizando ações ambientais em diferentes locais da cidade. Nos próximos anos deve direcioná-las para o grande terreno que compõe a área escolar onde existem área de erosão e mau aproveitadas. Desta forma, pela proximidade e visibilidade do espaço ocorrerá a facilitação do trabalho e maior motivação de alunos e professores  para a concretização da criação de uma horta e revitalização do paisagismo
dos jardins, realizando atividades interdisciplinares e exemplos práticos de sustentabilidade.

Meta: 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.
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Meta: 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Conseguimos atingir a meta de 2011 que era efetivar no mínimo 10 parcerias. Para 2012 e 2013 pretendemos estreitar ainda mais esses laços e , se possível além dos parceiros no município, consolidar parcerias na região uma vez que a ETEC MAM atende cerca de 14 municípios vizinhos.

Meta: -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Nesta Etec ainda não foi criada a cultura de participar com trabalhos na FEETEPS. Em 2010 concorreram dois trabalhos do Ensino Técnico em Informática. Serão desenvolvidos esforços para concretizar esta meta nos próximos três anos.

Meta: - Aprimoramento didático-metodológico das aulas das disciplinas de Biologia e Química

Duração: 3 Anos

Descrição:

A não possui um Laboratório para desenvolver atividades e experiências específicas das disciplinas de Química e Biologia. Por outro lado possui muitos intrumentos nestas áresa, alguns prontos para uso, outros incompletos mas, todos guardados no almoxarifado e sem utilização. Há a necessidade de criação de um espaço seguro onde tais materiais fiquem disponíveis para utilização, além de fazer aquisições que viabilizem

sua utilização em aulas práticas.  

Meta: 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

Duração: 3 Anos

Descrição:

No ano de 2011 a ETEC MAM apresentou 2 projetos na FETEPS. Uma de nossas metas é que, até 2014, todos os cursos da escola possam são representados através da exposição de projetos na FETEPS.

Meta: -Elaborar um calendário anual para processos de Certificação por Competências e divulgá-lo à comunidade.

Duração: 4 Anos

Descrição:

Em 2010 foram abertos processos de Certificação por Competências nesta Etec. Todavia, foram feitas poucas inscrições e em apenas dois cursos técnicos. Serão realizadas novas edições com maior divulgação de forma a oferecer oportunidades à comunidade e preeencher vagas porventura ociosas, melhorando assim o produto da Unidade de Ensino.

Meta: 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

Duração: 4 Anos

Descrição:

É preocupação constante da equipe de funcionários da ETEC MAM a busca da qualidade de vida. Pensando nisto, os docentes da unidade se mobilizaram para trabalhar nos vários aspectos da saúde do nosso corpo discente. Variadas atividades serão desenvolvidas no decorrer de 2012 e nos próximos anos no sentido de abordar aspectos físicos, sociais e emocionais da saúde de nossos alunos. Controle de peso,
pressão arterial, prevenção de DSTs, bullyng, importância da leitura, da música, são assuntos que serão abordados através dos projetos desenvolvidos.

Meta: -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

Duração: 5 Anos

Descrição:

A Etec possui uma boa localização na cidade, um grande terreno, mas existem limitações na sua área construída, que limitam suas possibil idades de desdobrar e instalar novos laboratórios e aumentar sua oferta de cursos.Dessa forma, ampliar a área construída possibil itará a melhoria e maior eficiência no seu funcionamento e atendimento das necessidades dos cidadãos e das empresas de Garça e região.

No decorrer de 2010 a escola recebeu equipamentos para os cursos de Mecânica e Mecatrônica, o CPS já informou que enviará novos equipamentos também para Eletrônica e para a instalação desses equipamentos é necessária construção de laboratórios próprios. O Curso de Eletrônica também necessita de construção para instalação de seus laboratórios de Eletrônica Digital e Analógica uma vez que os currículos da Área da Indústria foram reformulados para 4 módulos.

Meta: -Participar de todas as reuniões da Comissão de Implantação do Pólo Eletroeletrônico de Garça.

Duração: 5 Anos

Descrição:

A cidade de Garça vem ao longo dos últimos anos diversificando suas atividades econômicas. Depois de décadas com perfil fundamentalmente agrícola e algumas indústrias do setor alimentício, tem apresentado um considerável desenvolvimento na área da eletromecânica, principalmente, com o surgimento e crescimento de empresas como a PPA, ECP, RCG e outras, além das criadas com a terceirização do setor (portões

eletrônicos, sistemas de segurança, luminárias, etc). Desde o início das instalações dessas indústrias  a Escola tem adaptado seus cursos para atender as novas demandas ( cerca de 60 empresas ) e hoje é considerada um pólo regional de formação de mão-de-obra, pelos empregadores e, principalmente, para a população das pequenas cidades da região.

Atualmente, com a participação de empresários, SEBRAE, FIESP e Prefeitura Municipal foi criada uma comissão para a instalação de um Arranjo Produtivo Loca (APL) e a Etec faz parte deste gurpo de trabalho.

Meta: -Expansão da oferta de vagas e cursos

Duração: 5 Anos

Descrição:

-Instalação do Ensino Médio Integrado - o eixo será estabelecido a partir de pesquisa de interesse na comunidade.

-Expansão da oferta de vagas com criação de pelo menos um curso de qualificação  básica profissional que atenda diretamente a requisitos necessários a instituições da comunidade.

- Instalação de pós-técnico na  área de informática;

Implantação de novos cursos técnicos de acordo com pesquisa de interesse da região; para isso é necessário construção de salas de aulas e laboratórios especializados.

 

 

Meta: 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

Duração: 5 Anos

Descrição:

O CPS adquiriu para a ETEC MAM equipamentos sofisticados para os cursos da área da indústria. Com esses novos equipamentos se faz necessário a construção de novos laboratórios para que os alunos desenvolvam a prática e utilizem esses equipamentos adquiridos. Para isso, desde 2009, a direção desta ETEC reivindica junto ao CPS, a construção de um novo bloco numa área ao lado do prédio atual. 

Projeto: Informática na sua Idade: como melhoria da qualidade de vida.

Responsável(eis): Luciana Denise Santos, Leimi Nakamura Dias Moraes, Andréa Carmezini Malange

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Título do Projeto: Informática na sua Idade: como melhoria da qualidade de v ida.
Professor Responsáv el: Luciana Denise Leite – Coordenadora Curso Informática
Equipe de Professores Responsáv eis: Professores dos componentes curriculares de L.T.T., O.S.A. I, P.C. I, P.I.
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 A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

O projeto foi elaborado como uma proposta de trabalho didático-pedagógico para o ensino – aprendizagem

através da Parceria estabelecida entre a ETEC Monsenhor Antônio Magliano, curso Técnico de Informática e a

Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal de Garça. O mundo moderno vem criando novas

necessidades, a formação educacional do cidadão brasileiro encontra-se deficiente e há necessidade de atualização

constante, gerada pela rápida transformação tecnológica e do mercado de trabalho e, conseqüente competitividade

por uma vaga, o que exige competência e habilidade do indivíduo para sua inserção nas atividades profissionais.

Dessa forma, o Projeto visa a comunicação, a informação e a formação, sempre voltada para o domínio efetivo de

competências e habilidades que permitirão o aprendizado de técnicas e ações para o resgate de valores de

cidadania inerentes a diferentes faixas etárias.

O projeto como um curso de pequena duração na Área de Informática é oferecido para: Indivíduos

cadastrados no Projeto Renda Cidadã e Programa Comunidade Sustentável da Secretaria do Bem-

Estar Social da Prefeitura Municipal da cidade de Garça, com idades variadas, que estão à procura

da melhoria da qualidade de vida com vistas à sua inserção ou requalificação para o mercado de

trabalho.

B. OBJETIVOS:

1. Organizar ações para conscientização, estímulo, motivação, valorização e oportunidade ao cidadão carente;

2. Oferecer oportunidade à comunidade carente de iniciação e ou “Treinamento em Informática Básica”;

3. Levar os alunos do Curso de Informática a colocarem em prática o conhecimento adquirido, demonstrando compreensão, habilidade e

responsabilidade com ação de transformação social.

4. Cumprimento da função social da Escola no sentido de contribuir para a transformação e melhoria da comunidade em que está inserida.

 

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Ações

 

Participantes

 

Responsável

 

Recursos

 

Custo

 

Cronograma

 

No 1º Módulo em
Linguagens,
Tecnologias e
Trabalho, os alunos
são orientados

para a elaboração
do Plano de
Trabalho, ou seja,
Plano de Aula.

 

Alunos do 1º
módulo

Professor do
componente
curricular de
 L.T.T.

Computadores
e software
adequados

 02/02 a 05/07

30/07 a 14/12

No 1º Módulo os
professores do
componente
curricular
específico
Operação de
Softwares
Aplicativos I
capacitam os
alunos monitores
para ministrarem o
curso, pois o
conteúdo faz parte
de suas aulas.

 

 

 

Alunos do 1º
módulo

Professores do
componente
curricular de
OSA

Computadores
e software
adequados

 

 

02/02 a 05/07

30/07 a 14/12

No 2º ciclo em
Programação de
Computadores I os
alunos são
organizados em
equipes monitoras,
sendo que cada
equipe recebe
alunos treinandos.
Os monitores
desenvolvem o

Alunos do 2º
módulo,
beneficiados
do Projeto
Renda
Cidadã

Professores do
componente
curricular de
P.C. I

Computadores
e softwares
adequados

 01/03 a 30/06

15/08 a 30/11
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desenvolvem o
Projeto no período
de quatro (04)
meses,
organizando,
elaborando e
ministrando o
curso.

 

 

No 3º Módulo em
Programação para

Internet os alunos
desenvolvem um
site que descreve a
trajetória do
Projeto.

 

 

 

 

 

Alunos do 3º
módulo

Professores do
componente

curricular de
P.I.

Computadores
e softwares

adequados

 02/02 a 05/07

30/07 a 14/12

 

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Obter experiência através da prática do conteúdo estudado, através da comunicação, informação e formação.

Resgatar valores de cidadania, contribuindo assim para transformação e melhoria da comunidade em que a Escola está inserida.

 

 

 

 

 

 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: CENTRO DE MEMÓRIA

Responsável(eis): CLEUZA MARIA DA SILVA RIBEIRO WARGAFTIG

Data de Início: 02/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 RESUMO:

Criar um grupo de trabalho com alunos visando resgatar, preservar e valorizar a história da Etec. Para isso será feita uma divulgação do trabalho entre alunos do Ensino Médio. Organizado o grupo, deverão ser feitas reuniões onde o projeto deverá ser apresentado de forma mais ampla, assim como as ações que serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo, acertados os horários de trabalho e orientações para a

realização dos diários de bordo por cada integrante do grupo. Na sequência, será apresentado o plano de atividades que deverão ser desenvolvidas e que constam neste documento. Será reivindicado junto à Direção da Etec um local e/ou um armário para iniciar os trabalhos com as fotos da Etec e que seja estabelecido no projeto de contrução e reforma, já aprovado pela Superintendência, um espaço para a criação de

um Centro de Memória na unidade de ensino. Os depósitos da escola deverão ser visitados e analisados para identificação dos móveis e equipamentos que devem ser preservados e então serão acondicionados de acordo com suas necessidades específicas. Cada um deles deverá ser estudado e sera elaborada uma ficha detalhada de origem, função, etc. O acervo documental escrito deverá ser identificado para que não
seja desprezado junto com "papéis velhos". Será feito um levantamento de pessoas que ainda vivem na cidade e que podem contribuir para a escrita da história da Etec e serão colhidos depoimentos e/ou entrevistadas. Durante todo o trabalho serão feitas exposições ao público em eventos previstos no Calendário Escolar. Será elaborado um catálogo disponibilizado no site da Etec para que contribua para estudos sobre o

Ensino Técnico Profissionalizante no Estado de São Paulo.

 OBJETIVOS:

Preservar a história da Etec Monsenhor Antônio Magliano.- Organização do acervo documental da Etec.- Contribuir para o estudo do Ensino Profissional no Estado de São Paulo.- Oferecer aos alunos oportunidade de participar do processo de construção da história e valorizá-la.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS- Identificar e arquivar corretamente o arquivo fotográfico que se encontra encaixotado de forma aleatória.- Requisitar e organizar documentos da Etec que se encontram em locais como almoxarifado, arquivo morto e diferentes espaços da unidade escolar.- Resgatar e restaurar móveis, trabalhos e equipamentos dos anos iniciais da Etec que estão espalhados em diferentes depósitos sujeitos
a deterioração.- Colher depoimentos orais ou escritos de pessoas que trabalharam ou vivenciaram os primórdios da unidade de ensino.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente, vivemos em uma sociedade em que a tecnologia está presente em todas as áreas de atividade, tanto no cotidiano das pessoas como no seu trabalho e a preparação para o trabalho exige capacitação na área.  Os cursos técnicos que há décadas atrás eram indicados para as classes menos favorecidas e muitas vezes adquiriam caráter assistencialista, hoje integram programas governamentais desenvolvimentistas
para acompanhar o crescimento do país e a formação do jovem cidadão.
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para acompanhar o crescimento do país e a formação do jovem cidadão.

A Etec Monsenhor Antônio Magliano foi criada há 52 anos como Escola Artesanal e vivenciou diferentes políticas públicas voltadas ao Ensino Técnico nesse período. Possui documentação, fotos, alguns móveis e equipamentos das primeiras fases desta modalidade de educação que estão dispersos e acondicionados de forma precária e insatisfatória. Muitos de seus fundadores, antigos funcionários e ex-alunos ainda vivem
na cidade e guardam informações valiosas sobre as políticas e formas de trabalho da época. Dessa forma, este projeto tem por finalidade resgatar e classificar corretamente documentos materiais e escritos e colher relatos  orais de indivíduos da comunidade interna e externa da unidade  de ensino, de forma a possibilitar a construção de sua história e do seu papel na comunidade garcense.

Deverá ainda se integrar aos trabalhos do Centro de Memória do CPS, que vem contribuindo para a construção História do Ensino Profissional do Estado de São Paulo. A Etec Monsenhor Antônio Magliano foi instalada como Escola Artesanal na década de 50 em Garça distante a mais de 400 km da cidade de São Paulo e dos maiores centros de industrialização da época. Os estudos que o grupo de professores
pertencente ao Centro de Memória ( até onde conheço ) se concentram em algumas escolas centenárias que constituíam o antigo grupo das 14, primeiras a constituírem a Fundação Paula Souza.  O estudo aqui proposto abre uma outra vertente de pesquisa para registrar a filosofia, os objetivos e os caminhos trilhados pelo ensino técnico em regiões predominentemente agrícola do interior do Estado.

Neste ano letivo o trabalho deverá se limitar a identificação, separação e cuidados com a preservação dos equipamentos, fotos, documentos escritos e elaboração de registros gerais para facilitação do acesso. Também serão colhidos depoimentos e realizadas entrevistas com antigos funcionários e ex-alunos. Nestas fases os alunos poderão ser monitores de apoio.

Quanto a instalação do Centro de Memória, é um objetivo de longo prazo. A superintendente aprovou uma grande reforma e construções de novas áreas, a escola está a espera do projeto. Existe portanto, uma janela de oportunidade para dar continuidade nas negociações com a Direção para concretizar sua criação em futuro próximo.

METODOLOGIA:

- Reivindicar junto à Direção um espaço para criar o Centro de Memória da Etec. Ela passará por uma reforma esta é uma oportunidade para sua concretização.

- Criar um grupo de trabalho com alunos que tenham interesse na área, apresentar as propostas, realizar estudos, elaborar e cumprir um roteiro de trabalho.

- Estabelecer metas para este ano letivo, registrar as atividades em um diário de bordo, apresentar relatórios, organizar exposições e escrever ensaios sobre o assunto.

- Participar das propostas de trabalho do Centro de Memória do CPS.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Criar na comunidade escolar a preocupação, o  interesse e o cuidado com seu documentos históricos.

- Consolidar a cultura de valorização de suas realizações e da necessidade da preservá-las para o estudo e conhecimento de gerações futuras.

- Valorização da unidade de ensino através da percepção do seu papel na vida da cidade de Garça.

- Participar e contribuir com trabalhos para os Centros de Memórias da Educação Profissional  CPS e do Estado de São Paulo.

ATIVIDADES:

1. Criar um grupo de trabalho com alunos que tenham interesse na área:  06/02/2012 20/02/2012   

2. Apresentar o projeto aos alunos e elaborar um roteiro de trabalho:  21/02/2012 29/02/2012   

3. Pesquisar técnicas e planejar a sistematização do trabalho de identificação e arquivamento de fotos:   01/03/2012 16/03/2012   

4. Organização cronológica das fotos:  19/03/2012 02/04/2012   

5. Divisão em décadas para serem acondicionadas corretamente e identificação:  03/04/2012 16/04/2012   
6. Preparação das fotos da Escola Artesanal, identificação de equipamentos da época, preparação e organização de material para exposição:  17/04/2012 01/05/2012   

7. Trabalhos da Semana Paulo Freire:  02/05/2012 11/05/2012   

8. Pesquisa no acervo do Museu Histórico da cidade Garça:  14/05/2012 28/05/2012   
9. Levantamento de equipamentos e materiais que deverão ser preservados para o Centro de Memória da Etec:  29/05/2012 08/06/2012   

10. Identificar pessoas que possam apresentar dados relevantes para a história da Etec, iniciar contatos para coleta de seus depoimentos:  11/06/2012 25/06/2012   
11. Avaliação das atividades e elaboração de relatório semestral: 26/06/2012 06/07/2012   

12. Pesquisas e leituras sobre história oral e procedimentos adequados para a realização de entrevistas e coleta de depoimentos:   23/07/2012 31/07/2012   

13. Identificação e arquivamento de arquivo fotográfico ( década de 60 e 70 ): 01/08/2012 16/08/2012   
14. Coleta de depoimentos orais ou escritos de pessoas que trabalharam ou vivenciaram os primórdios da unidade de ensino:  21/09/2012 28/09/2012   

15. EXPOTEC (atividade anual aberta ao público) Exposição que representem aspectos significativos dos trabalhos desenvolvidos na Etec: 01/10/2012 05/10/2012   
16. Identificação e arquivamento de arquivo fotográfico (década de 60 e 70 ): 08/10/2012 22/10/2012   

17.  Coleta de 2 depoimentos orais ou escritos de pessoas que trabalharam ou vivenciaram os primórdios da unidade de ensino:  23/10/2012 06/11/2012   

18. Identificação e arquivamento de arquivo fotográfico (década de 80 e 90 ): 07/11/2012 22/11/2012   
19. Reunião de fotos e filmagens em arquivo virtual: 22/11/2012 30/11/2012   

20. Cadastro do acervo documental da Etec: 03/12/2012 18/12/2012   
21. Relatório Final e em caso de contrução: inauguração do Centro de Memória: 19/12/2012 21/12/2012  

 

Metas associadas:

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

Projeto: ELEIÇÕES - ENSINO MÉDIO

Responsável(eis): Maria Ap. Inez Galvani Kagueyama

Data de Início: 27/08/2012

Data Final: 19/10/2012

Descrição:

Professor Responsáv el: Maria Ap. Inez Galvani Kagueyama
                                          Rony Ciriello Mazetto

 Equipe de Professores Responsáveis:

Adalberto Cristiano Leopoldo Alves Pasine – Língua Portuguesa e Literatura

Adelíria Correa – Gestão Empresarial

Ana Maria Manceira da Silva Barbosa de Lima – Língua Portuguesa e Literatura

Ana Maria Prande Pereira – Geografia e Filosofia

Cleuza Maria Ribeiro da Silva Vargaftig – História
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Bruno Eduardo Paiva Mancusi – Física

Eliana Sandra Evangelista da Silva– Inglês

Francisco Koschi Tanoue - Química

Jacson Gil Fernandes – Biologia

Leimi Nakamura Dias Moraes – Sistema de Informação

Luciana Leite – Sistema de Informação

Luciane Ap. Colhados Kemp – Matemática

Marcos Luchiari Baraldi – Matemática

Maria Ap. Inez Galvani Kagueyama – Artes

Mariza Passos dos Santos – Língua Portuguesa e Literatura

Rony Ciriello Mazetto – Sociologia

Rosi Mara Ferrari Leite – Educação Física

Silvia Regina Martins dos Santos - Gestão Empresarial.

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

A Escola tem por tradição o trabalho por projetos, o que vem cada vez mais enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. O tema referente às Eleições e sua influência na sociedade moderna vem sendo abordado nas áreas do conhecimento interligando assim as redes do saber. Aproveitando o conhecimento do aluno e tornar o aprendizado mais significativo contextualizado.

Souza, como unidade promotora de um ensino  de qualidade.Esse projeto faz um elo imprescindível entre as áreas do conhecimento colaborando para enriquecer o processo ensino-aprendizagem tornando a construção do saber algo imprescindível para a melhoria da qualidade de ensino.

de conhecimentos que levam à ação. É urgente levantar as bandeiras cidadãs da preservação ambiental, dos direitos humanos, da incorruptibil idade, da paz, enfim, quantas forem necessárias para formarmos cidadão consciente do seu papel na sociedade e comprometido com a transformação de nosso país.

Aprender a mobilizar conhecimentos para fazer intervenções solidárias na realidade é um direito dos nossos alunos. Respeitá-los como cidadãos é franquear a eles a porta do universo cognitivo e afetivo: o conhecimento significativo..

B. OBJETIVOS:

1.  Despertar a consciência cidadã dos alunos participantes do projeto;

2. Proporcionar aos alunos oportunidades para que possam pensar, questionar, criticar, dar opiniões do que seria preciso mudar para que possamos viver num país e num estado melhor;

3. Incentivar os alunos, a participar da política de forma ativa, mostrando a importância de bons governantes para qualquer país;

4. Observar de forma crítica as promessas dos candidatos, verificando se realmente há possibil idade de cumpri-las;

5. Incentivar a conversa em família sobre a política, ajudando os pais a escolherem seus candidatos, alertando os mesmos para políticos corruptos que estão concorrendo a cargos públicos;

7. Conhecer osignificado do voto consciente;

8. Ajudar na formação de cidadãos conscientes de suas potencialidades, conhecedores de seus direitos e responsabilidades;

9. Pesquisar o funcionamento dos três poderes em nível federal, estadual e municipal, bem como os  cargos a serem disputados nas eleições 2012;

10. Conhecer as propostas de governo dos candidatos à Prefeito verificando as necessidades do município e a pertinência dessas propostas no contexto brasileiro atual;

11. Respeitar as opiniões dos colegas de intercâmbio e da escola fazendo comentários construtivos sobre suas produções textuais;

12. Estimular o exercício da cidadania quanto à realidade que vivemos e nossa responsabilidade enquanto agentes transformadores, tanto nas eleições, quanto no dia a dia da sociedade.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Reunião dos Professores para exporem suas ideias: 27/08/12;

2. Pesquisar os candidatos à reeleição, procurar o programa de governo apresentado na eleição anterior e verificar o que foi efetivamente executado pelo político em questão: 31/08/12 a 10/09/12;

3. Pesquisas em livros, revistas, jornais, folhetos, fotos, internet: 11/09 a 17/09/12;

4. Entrevistas com pessoas mais antigas sobre como era o país no passado e o que acham da época atual (colher depoimentos): 18/09 a 24/09/12;

5. Para os candidatos à reeleição, procurar o programa de governo apresentado na eleição anterior e verificar o que foi efetivamente executado pelo político em questão: 24/09 a 28/09/12;

6. Promover na escola eleição entre os alunos: 28/09/ a 05/10/12;

7. Exposição dos trabalhos das Disciplinas envolvidas

D. AVALIAÇÃO: 
Será feita durante todo o processo através da observação direta dos alunos e das atividades desenvolvidas durante o período em que o projeto estiver sendo desenvolvido.

E. RESULTADOS ESPERADOS: 

Pretende-se despertar nos educandos noções de cidadania e respeito à opinião do outro e a consciência de seu papel na sociedade
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Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica

Responsável(eis): Ana Maria Mancera da Silva Barbosa Lima

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsáv el pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica - 2012  

Etec  Monsenhor Antônio Magliano - 088
Professor: Ana Maria Mancera da Silva Barbosa Lima                                                                                                    

Área , Curso e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Língua Portuguesa e Literatura; Linguagens, Trabalho e Tecnologia; Legislação, Tributária e Comercial.

 
1-   Número de professores por curso e período:
1.1 - ENSINO MÉDIO:
Manhã: 20

Tarde: 0

Noite: 0

Total: 20 
 

1.2 - ADMINISTRAÇÃO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 11

Total: 11 
 
1.3 - ELETRÔNICA:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 11

Total: 11

 
1.4 - ENFERMAGEM:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 13

Total: 13

 
1.5 - INFORMÁTICA:
Manhã: 0

Tarde: 11

Noite: 13

Total: 24 

 
1.6 - MARKETING:
Manhã: 0

Tarde:0

Noite: 9

Total: 9

 
1.7 - MECÂNICA:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 13

Total: 13 

 
1.8 - MECATRÔNICA:
Manhã: 8

Tarde: 13

Noite: 0

Total: 21

 
1.9 - SEGURANÇA DO TRABALHO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 10

Total: 10 
 
Total*
Manhã: 35

Tarde: 30

Noite: 75

Total:132

 
*muitos professores foram contados mais de uma v ez, considerados em cada curso e período que trabalham.

 
2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:
 

2.1 - ENSINO MÉDIO:
Manhã: 10

Tarde: 6

Noite: 0

Total: 16

 

2.2 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING:
Manhã: 5

Tarde: 0

Noite: 4

Total: 9

 

2.3 - MECÂNICA :
Manhã: 4

Tarde: 0

Noite: 4

Total: 8

 

2.4 - MECATRÔNICA:
Manhã: 4

Tarde: 4

Noite: 0

Total: 8
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Total: 8

 

2.5 - ELETRÔNICA:
Manhã: 4

Tarde: 2

Noite: 4

Total: 10

 

 

2.6 - ENFERMAGEM:
Manhã: 12

Tarde: 0

Noite; 6

Total: 18

 

2.7 - INFORMÁTICA:
Manhã: 4

Tarde: 6

Noite: 6

Total: 16

 

2.8 - SEGURANÇA DO TRABALHO:
Manhã: 4

Tarde: 0

Noite: 2

Total: 6

 

3. AUXILIAR DOCENTE:
3.1 - INFORMÁTICA: 1
 

4. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:   
4.1 - ENSINO MEDIO:
Manhã: 363
Tarde: 0
Noite:0
Total: 363

 
4.2 - ADMINISTRAÇÃO:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 105
Total: 105

 
4.3 - ELETRÔNICA:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 122
Total: 122

 
4.4 - ENFERMAGEM:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 128
Noite: 128

 
4.5 - INFORMÁTICA:
Manhã: 0
Tarde: 54
Noite: 192
Total: 246

 
4.6 - MARKETING:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 31
Total: 31

 
4.7 - MECÂNICA:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 105

 
4.8 - MECATRÔNICA:
Manhã: 14
Tarde: 95
Noite: 0
Total:  109

 
4.9 - SEGURANÇA DO TRABALHO
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 70
Total: 70

 
4.10 - CENTRO CIRÚRGICO E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA:
Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 29
Total: 29

 

 
5. NÚMERO DE LABORATÓRIOS E OFICINAS E CARGA HORÁRIA SEMANAL DE USO:
5.1 - ADMINISTRAÇÃO:
Quantidade: 2

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 50

Total: 50

 
5.2 - ELETRÔNICA:
Quantidade: 6

Manhã: 40

Tarde: 40

Noite:125

Total: 205

 
5.3 - ENFERMAGEM:
Quantidade: 2

Manhã: 10

Tarde: 50

Noite: 120

Total: 180

 
5.4 - INFORMÁTICA:
Quantidade: 7

Manhã: 100

Tarde:  400
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Tarde:  400

Noite: 400

Total: 900

 
5.6 - SEGURANÇA DO TRABALHO:
Quantidade: 1

Manhã:

Tarde: 0

Noite: 100

Total: 100

 
5.7 - MECÂNICA:
Quantidade: 7

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 600

Total: 600

 
5.8 - MECATRÔNICA:
Quantidade: 13

Manhã: 400

Tarde: 400

Noite: 0

Total: 800

 
6. PROPOSTA DE HORÁRIO DE TRABALHO:
6.1 - SEGUNDA-FEIRA:
Manhã: 4 

Tarde: 0

Noite: 3

Total: 7

 
6.2 - TERÇA-FEIRA:
Manhã: 4

Tarde: 3

Noite: 0 

Total: 7

 
6.3 - QUARTA-FEIRA:
Manhã: 3

Tarde: 0

Noite: 3

Total: 6

 
6.4 - QUINTA-FEIRA:
Manhã: 4

Tarde: 3

Noite: 0

Total: 7

 
6.5 - SEXTA-FEIRA:
Manhã: 4

Tarde: 3

Noite: 0

Total: 7

 
A - DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:

A Etec ”Monsenhor Antônio Magliano” é uma escola que conta com mais de 1200 alunos distribuídos em seus cursos técnicos , Ensino Médio e Classes descentralizadas  atendendo  Garça e região. Conta em seu quadro de docentes mais de 70 professores com seus respectivos coordenadores de área. O presente projeto pretende auxil iar no bom trabalho que vem sendo desenvolvido há anos por esta Unidade Escolar , favorecendo o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem,buscando em especial , a satisfação do aluno

empregabilidade. Aluno satisfeito – Não há evasão.  No ano de 2011 tínhamos como meta diminuir a evasão e retenção de 18% para 15,5%. Tivemos  em 2011, 22,2% de perda. Para este ano, pretendemos diminuir a evasão escolar para 20% e este projeto de coordenação trabalhará incessantemente na busca da satisfação num trabalho eficaz da Coordenação pedagógica junto com os docentes e seus coordenadores de área. Para a obtenção de sucesso é importante destacar o trabalho coletivo, contando com diálogo aberto e

participativo de todos os envolvidos.    

 
 
B -  OBJETIVOS:

1.  Contribuir para que a Etec atenda as metas propostas para o ano de 2012;

2. Organizar Reuniões Pedagógicas com metas e objetivos propostos;

3. Acompanhar mensalmente a Progressão Parcial ;

4. Auxil iar /acompanhar eficazmente os projetos que serão desenvolvidos na ETEC: projetos interdisciplinares/ projeto de HAE; Otimização da Biblioteca;

5. Trabalhar o PTD;

6. Planejar atividades educacionais;

7. Coordenar com a Direção a construção do projeto político-pedagógico;

8. Promover a formação contínua dos educadores;

9. Assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;

10. Implementar a execução do projeto político-pedagógico;

11. Avaliar o desenvolvimento do projeto polítco-pedagógico;

12. Acompanhar o desenvolvimento das atividades das classes descentralizadas: Gália/Álvaro de Carvalho;

13. Aplicar a  Lei Estadual que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula;

14. Coordenar/Acompanhar  o projeto de Evasão escolar já existente aqui na U.E;

15. Acompanhar os projetos dos coordenadores de área para o ano de 2012.

 
 
C - METODOLOGIAS:

 1. Planejar e realizar, juntamente com a Direção, reuniões semanais com os coordenadores de área, para acompanhar os trabalhos, o cumprimento dos conteúdos curriculares, a freqüência de alunos e professores, a realização de visitas, participação de eventos e atividades práticas.

2.  Organizar Reuniões pedagógicas com metas e objetivos pedagógicos ;

3. Divulgar previamente a pauta das reuniões pedagógicas à comunidade escolar;

4. Util izar a tecnologia da informação para socialização dos conteúdos adquiridos através de cursos oferecidos  pela CETEC:

5. Divulgar e incentivar os docentes a participar dos cursos oferecidos pela CETEC durante o ano letivo:

6. Trazer profissionais da área da educação e outras para ministrar palestras aos docentes e funcionários:

7. Divulgar os resultados do SAI/Observatório de maneira consistente e eficaz a todos através de murais que serão espalhados por toda a escola; através de redes sociais; site da escola;

8. Propor ações pertinentes a cada habilitação a fim de diminuir o índice de perda, auxil iando no desenvolvimento do Projeto da U.E de combate à Evasão;

9. Divulgar o trabalho da ETEC MAM para que todos avaliem a importância do trabalho coletivo;

10. Divulgar a toda comunidade o trabalho desenvolvido pela APM/ CIPA / GRÊMIO  para que todos conheçam o trabalho destas instituições auxil iares;

11. Trabalhar em equipe com professores e coordenadores de área no aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, buscando o interesse do aluno;

12. Acompanhar e incentivar os alunos que estão em Progressão Parcial para que realizem e concluam  as atividades ;

13. Incentivar e auxil iar os coordenadores de área juntamente com os professores respectivos  para que desenvolvam projetos interdisciplinares;

14. Motivar e valorizar as ações e iniciativas inovadoras de professores e alunos: divulgação na escola, premiações; publicação no site, na imprensa local e meios disponibil izados pelo CPS.

15. Dinamizar a comunicação entre a diferentes áreas da comunidade escolar de forma a que todos se sintam participantes e atuantes na Etec: murais, cartazes, e-mails.

16. Direcionar as ações, orientar os trabalhos e coordenar atividades propostas para o ano letivos, buscando auxílio de todos : funcionários/professores/alunos;

17. Orientar os alunos  a não util izarem aparelho de celular em sala de aula  a fim de garantir o bom trabalho do professor.  

 
D - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

 
1. Planejamento do semestre letivo com os professores e funcionários/ estudo do PTD: fevereiro/julho, reuniões de replanejamento;

2. Divulgação das atividades propostas por este projeto aos professores/funcionários: reunião de planejamento e replanejamento;

3. Apresentação da coordenadora aos alunos de todos os cursos/ desenvolvimento de atividades de integração/adaptação: fevereiro;

4. Coordenar e supervisionar a elaboração do horário de aulas teóricas e práticas da ETEC: 02/02 a 18/02 e 22/07 a 05/08;

5. Coordenação da aplicação de provas de reclassificação e divulgação de resultados: fevereiro

6. Reuniões pedagógicas: será desenvolvido um tema para cada reunião: recuperação paralela/contínua/avaliação: ver calendário;

7. Reuniões mensais com alunos em progressão parcial: 19/2;19/3;19/4;19/5;19/6;03/07/19/08;19/9;/19/10;19/11 e 03/12;

8. Confecção de murais para toda a comunidade escolar para informação sobre a ETEC em parceria com professores e funcionários da área de TI (Jornal eletrônico): 10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;03/07/10/08;10/9;/10/10;10/11 e 03/12

9. Elaboração bimestral de planilhas de acompanhamento de índice de perda de cada habilitação: 10/3;10/5;03/07/;10/9;/10/11 e 03/12;

10. Reuniões mensais com os coordenadores de área e os integrantes do Projeto de Evasão Escolar para discutir o índice de perda já obtido:10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;03/07/10/08;10/9;/10/10;10/11 e 03/12;

11. Auxílio/incentivo no desenvolvimento de projetos de HAE solicitados pelos professores (Qualidade de vida/música);

12. Reunião com os coordenadores/professores para a elaboração de um projeto interdisciplinar a ser desenvolvido no ano: reunião de planejamento em fevereiro;

13. Reunião com docentes e discentes dos cursos técnicos e ensino médio para supervisão do funcionamento e das atividades realizadas: ver o calendário com os coordenadores de área;
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13. Reunião com docentes e discentes dos cursos técnicos e ensino médio para supervisão do funcionamento e das atividades realizadas: ver o calendário com os coordenadores de área;

14. Auxil iar as diferentes comissões da ETEC encarregadas de atividades extra-curriculares e parcerias com a comunidade ( Festa Junina, Festa do Folclore, Semana Paulo Freire< Semana dos Cursos, EXPOTEC, etc): Ver calendário escolar;

15. Acompanhamento e incentivo no desenvolvimento dos projetos interdisciplinares propostos em diferentes áreas: sempre que ocorrerem;

16. Participar de reuniões e qualificações proporcionadas pela CETEC e socializá-las na unidade escolar: sempre que ocorrerem;

17. Organização e supervisão de conselhos de classe, análise de indicadores de qualidade e evasão e propostas de ações para recuperação de aprendizagem: 02 a 20/05, 03 a 20/10; 

18. Conscientização da importância do meio ambiente/coleta seletiva do lixo: desenvolvimento de projeto de reciclagem/ reutil ização de papel que contará com a participação do professor de Ações e Defesa do Meio Ambiente/funcionários e alunos: 

19. Visitas às classes descentralizadas: Gália/Álvaro de Carvalho: 10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;03/07/10/08;10/9;/10/10;10/11 e 03/12;

20. Acompanhamento do Ensino Médio Integrado: 02/01/2012 A 31/12/2012

21. Avaliação da execução do projeto político pedagógico da escola e redirecionamento; avaliação de 2012, preparo e levantamento de dados e índices e indicadores para planejamento do ano letivo com os docentes: 05 a 20/12//12

 
E - RESULTADOS ESPERADOS:

      Espera-se que os objetivos sejam alcançados, que haja na escola professores motivados e comprometidos com a Unidade Escolar no intuito de enriquecer o processo ensino-aprendizagem dos alunos e assim, diminuir a evasão escolar de 22,2% para 20% através do acompanhamento eficaz do projeto

estudar e garantir a empregabilidade.

      Por derradeiro, que o presente projeto pedagógico mantenha os bons índices que a escola vem obtendo no observatório escolar e minimize os pontos fracos obtidos no SAI.

 

F - PARECER DO DIRETOR: O Plano apresentado pelo Coordenador Pedagógico está de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CPS e está totalmente alinhado às metas estabelecidas pela ETEC MAM para o ano de 2012. Verifica-se que o papel do Coordenador Pedagógico é fundamental para o sucesso das ações definidas por todos os Coordenadores de Área desta unidade de ensino.

G - REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO DO RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ACADÊMICA: 

1. Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2. Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3. Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Perfil e Atribuições do Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;

5. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

6. Metas e Projetos da CETEC;

 
 

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação de Área - Administração e Marketing

Responsável(eis): Adelíria Correa

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 Professora: Adelíria Corrêa 
Área, Curso e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Planejamento de Ponto de Venda Gestão de Logística, Gestão Empresarial ou Organizacional.

 
1. Número de professores por curso e período:
1.1 - ADMINISTRAÇÃO:
Manhã:0

Tarde:0

Noite: 7

Total: 7

 
1.2 - MARKETING:
Manhã: 0

Tarde:0

Noite: 7

Total: 7   

    
2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

 
2.1 - ADMINISTRAÇÃO E MARKETING:
Quarta-feira: 8:00 às 12:00hs

Segunda-feira: 21:00 às 23:00hs

Terça-feira: 20:00 às 22:00hs

 
3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:

 
3.1 - ADMINISTRAÇÃO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 64

Total: 64

 

3.2 - ADMINISTRAÇÃO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 27

Total: 27

 

4 - NÚMERO DE LABORATÓRIOS:
4.1 - Laboratório de Informática

4.2 - Sala ambiente     

 

5. PROPOSTA DE HORÁRIO DE TRABALHO:
Quarta-feira: 8:00 às 12:00hs

Segunda-feira: 21:00 às 23:00hs

Terça-feira: 20:00 às 22:00hs

 

A - DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:

 A ETEC MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO, tem como missão preparar o jovem ao exercício da cidadania no mercado de trabalho de forma CONSCIENTE E CRÍTICA. È necessário que a coordenadora de área conheça e/ou reconheça os alcances e os limites do Projeto político pedagógico que se desenvolve nesta unidade.

Verificou-se a alta evasão, a necessidade de se aprimorar o processo ensino-aprendizagem através de aulas motivadas e analisar a situação problema de cada aluno. É necessário também promover a interdisciplinaridade, recuperação contínua dos alunos, viabil ização recursos físicos e didáticos, atender as necessidades escolares do aluno para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

 

B - OBJETIVOS: 

1. Assessorar a Direção na construção, execução e monitoramento do projeto político- pedagógico da unidade escolar;

2. Atender os alunos com problemas em sua vida escolar, assim como aproveitamento de estudos, progressão parcial e recuperações;

3. Auxil iar a Secretaria acadêmica no acompanhamento da evasão e o NSA;

4. Coordenar as atividades dos professores, monitoramento dos representantes de classe em conjunto com a direção;

5. Assessorar a direção nas atividades administrativas e acadêmicas estabelecendo, organizando normas de funcionamento internas dos ambientes didáticos juntamente com os professores;

6. Elaborar ações sociais extras de aprendizagem dos alunos.

 

C - METODOLOGIA:
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C - METODOLOGIA:
1. Divulgar e analisar os resultados obtidos através do acompanhamento do processo ensino-aprendizagem;

2. Pesquisas de práticas inovadoras;

3. Promoção e participação de capacitações para docentes;

4. Reuniões com professores, representantes de classe para analisar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem dos cursos de Administração e Marketing;

5. Manter contatos permanentes com professores e alunos;

6. Planejamento das atividades pedagógicas durante as reuniões e/ou encontros;

7. Desenvolver o aprimoramento dos alunos dos cursos técnicos através dos projetos pedagógicos da unidade escolar, a apresentação do trabalho de conclusão de curso;

8. Projetos interdisciplinares;

9. Atividades interdisciplinares;   
 

D - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
1. Participação e desenvolvimento no Planejamento Escolar, na Elaboração do Plano Escolar Plurianual e do Plano de Trabalho para 2012: de 01/02/ a 29/02/2012;

2. Rever as práticas pedagógicas dos componentes curriculares e estimular os docentes para a Capacitação e uso das TIC: de 01/0212 a 06/07/12 e de 03/07/12 a 30/11/12;

3. Conscientizar os docentes para acompanhamento e resgate dos casos de evasão, trancamento de matrícula e progressão parcial: de 01/02/2012 a 14/12/2012;

4. Participar das reuniões da CETEC para atualização dos PTDs, Calendário Escolar e documentação pertinentes à área: de 01/02/2012 a 14/12/2012;

5. Acompanhar a elaboração dos PTDs, observando o alinhamento com o Plano de Curso, com revisões e adequações necessárias: de 02/02/2012 a 14/12/2012;

6. Acompanhar mensalmente o desenvolvimento dos PTDs na prática pedagógica através do NSA: de 02/02/2012 a 14/12/2012;

7. Realizar reuniões com alunos representantes de classe, de cada ciclo, mensalmente, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: de 27/02/2012, 27/03/2012, 23/04/2012, 29/05/2012, 21/06/2012, 28/08/2012, 20/09/2012, 29/09/2012, 26/11/2012;

8. Recepcionar e orientar os novos docentes e reciclar os demais para adequações dos procedimentos didático-pedagógicos (registros no diário de classe, avaliações, etc) ótico e digital: 02/02/2012 a 30/09/2012 e 23/07/2012 a 19/12/2012;

9. Realizar reuniões mensais com docentes com o objetivo de levantar situações de dificuldades destes promovendo orientações para um trabalho pedagógico harmônico e eficaz: de 28/02/2012, 29/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,

10. Acompanahr, avaliar e controlar o desenvolvimento dos PTDs e o alinhamento dos registros no NSA: 02/02/2012 a 06/07/2012 e 23/07/2012 a 19/12/2012;

11. Acompanhar o processo de aproveitamento de estudos, reclassificação e progressão parcial: 08/02/2012 a 07/07/2012 e 25/07/2012 a 16/12/2012;

12. Organizar a equipe para realização da Semana do Marketing e Semana do Administração: 15/04/2012 a 15/05/2012 e 15/08/2012 a 15/09/2012;

13. Elaborar relatório semestral de atividades desenvolvidas: 02/02/2012 a 30/06/2012 e 25/07/2012 a 16/12/2012;

14. Incentivar a freqüência dos alunos às aulas, revendo as práticas pedagógicas dos componentes curriculares: de 02/02/2012 a 06/07/2012 e 23/07/2012 a 16/12/2012;

15. Promover palestras, visitas técnicas e demais atividades para o enriquecimento pedagógico visando a formação do aluno; de 02/02/2012 a 30/11/2012;

16. Assessorar a Direção da UE nas atividades pertinentes a gestão escolar, visando o bom andamento das atividades educacionais: de 01/02/2012 a 16/12/2012;

17. Participar da organização de eventos na escola: Semana de Integração dos cursos, Semana Paulo Freire, Festa Junina, Festa do Folclore, Semana da escola aberta à comunidade, desfile cívico, formaturas e outros: de 05/03/2012 a 30/06/2012 e 23/07/2012 a 30/11/2012;

18. Assessorar a Direção da UE nas atividades pertinentes ao Conselho de Classes: 19/04/2012, 06/07/2012, 02/10/2012, 03/10/2012, 17/12/2012.

19. Participar das reuniões com a Direção, contribundo nas tomadas de decisões para o alcance das metas,objetivos e Missão proposta pela ETEC: 22/02/12- 23/02/12- 24/02/12- 12/05/12- 20/07/12 - 21/07/2012 - 15/09/2012 - 10/11/2012;

20. Assessorar a Secretaria Acadêmica no controle das documentações de alunos: 02/02/212 a 30/06/2012 e 23/07/2012 a 16/12/2012;

21. Assessorar a Diretoria de Serviços através do controle da frequência dos docentes, promovendo a substituição dos mesmos em caso de falta, evitando o déficit de aulas dadas: 02/02/2012 a 06/07/2012 e 23/07/2012 a 16/12/2012;

22. Realizar o diagnóstico e estudar com a equipe o perfi l dos alunos ingressantes para direcionamento do processo pedagógico: 02/02/2012 a 27/02/2012 e 23/07/2012 a 15/08/2012;

 

 

E. RESULTADOS ESPERADOS:
Conforme resultados obtidos pela unidade escolar, espera-se que no final do ano letivo, supere seus limites atingindo um índice satisfatório de aproveitamento e qualidade no ensino aprendizagem, observando as competências e habilidade adquirida pelo aluno, formando um profissional empreendedor.

 

F. PARECER DO DIRETOR      

O plano apresentado pela coordenadora de Administração e Marketing encontra-se alinhado às metas estabelecidas pela ETEC MAM.

 

G. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COORDENAÇÃO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING:
1- Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2- Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3- Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4- Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5- Metas e Projetos da CETEC.

 

 

 

 

 

                    

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação de Área - Técnico de Eletrônica

Responsável(eis): Karina Spigolon Peron

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Área, Curso e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Eletrônica ( Eletricidade Básica e Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade); Mecânica ( Aplicativos Informatizados em Mecânica e Eletricidade Aplicada); Mecatrônica ( Aplicativos Informatizados em Mecatrônica e Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso em Mecatrônica.

 
1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:
Manhã: 0

Tarde: 0
Noite: 12

Total: 12

 
2. COORDENAÇÃO DO CURSO:
Manhã: 4

Tarde: 2

Noite: 4

Total: 10 

 
3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:
Classes: 4 (Noite)

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 138

Total: 138

 
4. NÚMERO DE LABORATÓRIOS:
4.1. Laboratório de eletrônica Analógica: 1

4.2. Laboratório de eletrônica Digital: 1

4.3. Laboratório de Maquinas Elétricas: 1

4.4. Laboratório de Automação Hidráulica e Pneumática: 1

4.4. Laboratório de Desenho informatizado/Microcontroladores

4.5. Laboratório de eletricidade básica/redes: 1

Total: 5

 
PLANO DE GESTÃO DO COORDENADOR DE ÁREA RESPONSÁVEL PELO CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA - 2012

A. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA: Com base em informações cedidas na secretaria do curso, nas metas selecionadas para o ano de 2012 e na mudança de coordenador, foram levantados alguns índices na qual a evasão está sendo o maior obstáculo do curso, assim com reuniões e planejamentos foram estabelecidas algumas mudanças e acrescentados alguns projetos para combater a evasão e conscientizar a comunidade escolar sobre a coleta do lixo e sobre o lixo eletrônico.

B. OBJETIVOS:
1. Fazer parceria com o ATA para divulgação do Vestibulinho, organizando e mobilizando os professores e alunos para fazer a divulgação do curso.

Objetivo: Aumentar a demanda no curso.

2. Entregar a grade do Curso com as disciplinas dos quatro módulos e explicar o conteúdo, mostrar os laboratórios e deixar bem claro o que o curso oferece.

Objetivo: Ganhar tempo para substituir os alunos desistentes no começo dos semestres.

3. Fazer integração entre os professores da área com os alunos( Projeto Interdisciplinar do Curso de Eletrônica), os mesmo não tenham aula na turma e continuar com o projeto de reunir módulos diferentes para realizar trabalhos e projetos em parceria

Objetivo: incentivar os alunos do 1º Módulo através do uso da prática e da parceria com o 3 º Módulo, o 4 º Módulo com o 2 º Módulo , que já vai treinando e desenvolvendo o TCC.  
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Objetivo: incentivar os alunos do 1º Módulo através do uso da prática e da parceria com o 3 º Módulo, o 4 º Módulo com o 2 º Módulo , que já vai treinando e desenvolvendo o TCC.  
4. Realizar reuniões periódicas não só com os representantes de classe e sim com o módulo todo.

Objetivo: Nem sempre os representantes estão informados dos acontecimentos da classe e principalmente da vida pessoal do colega de turma, assim cada um coloca seu ponto de vista ou contam seus problemas pessoais.

5. Sempre cumprir o horário de Coordenação no período do Curso.

Objetivo: Estar sempre de prontidão para atender os alunos, dar recados, fazer reuniões, acompanhar o comportamento dos alunos e deixar a documentação em ordem.

6. Fazer reunião com os pais dos alunos menores de idade ou participar da reunião do Ensino Médio que possuem alunos do técnico.

Objetivo: Conscientizar os pais sobre o histórico do aluno no curso técnico.

4. Incentivar mais o uso da Biblioteca e leitura dos painéis de aviso da escola.

Objetivo: Informar mais os alunos.

5. Fazer treinamentos dos professores com a parceria do Coordenador dos Laboratórios para apresentação de todo equipamento, componentes e apresentação do mapa de distribuição dos mesmos.

Objetivo: Mais aulas práticas, professores mais informados , distribuição  e organização dos laboratórios.

6. Organizar Visitas Técnicas, palestras e desenvolver projetos já pensando na EXPOTEC de 2012.

Objetivo: incentivar o aluno e demonstrar os campos de trabalho da sua área.

7. Acompanhar o TCC para selecionar alguns trabalhos para participar da FEETEPS.

Objetivo: incentivar e valorizar o nosso produto.

8. Acompanhar a freqüência e as menções dos alunos, principalmente no primeiro trimestre.

Objetivo: Reduzir a evasão escolar

9. Cumprir as metas da escola de 2012 

 
C. METODOLOGIA:

1. Participar de reuniões de coordenação;2. Desenvolver os projetos proposto pela escola;3. Envolver os professores em todos eventos da escola;4. Fazer reuniões periódicas com os alunos e professores;5. Relacionar as metas da escola com o nosso cotidiano;
7. Envolver os alunos em ações sociais.

 
D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
1.  Reunião com professores da área para divulgar datas de entrega de Planos de Trabalho, Planejamento Escolar e discussão para o Projeto Interdisciplinar do curso de Eletrônica: 01 e 02/02/2012;

2. Realização do horário conforme a necessidade do professor e a disponibil idade dos laboratórios: 01/02/2012 a 05/02/2012;

3. Integrar comissão de aproveutamento de estudos e executar a análise dos pedidos: 22/02/2012 a 28/02/2012;

4. Disponibil izar a Matriz Curricular aos alunos com os Componentes Curriculares dos quatro módulos e explicar, mostrar os laboratórios e deixar claro o que o curso, interagir com o aluno e entregar o Manual do Aluno: 02/02/2012 a 10/02/2012;

5. Participar da organização de eventos na escola: Semana de Integração dos alunos, Semana Paulo Freire, Festa Junina, Festa do Folclore, Semana da Escola aberta a comunidade, Desfile Cívico, Formaturas e outros: 02/02/2012 a 10/02/2012, 02/05/2012 a 04/05/2012, 15/06/2012, 17/08/2012, 04/10/2012;

6. Escolha  dos representantes das salas e dos orientadores dos módulos: 14/02/2012;

7. Distribuição dos pen cards para os professores para análise: 22/02/2012;

8. Acompanhar a elaboração dos PTDs, observando o alinhamento com o Plano de Curso, com revisões e adequações necessárias: 12/03/2012 a 12/04/2012, 13/04/2012 a 13/05/2012, 14/05/2012 a 14/06/2012; 15/06/2012 a 06/06/2012;

9. Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar:

9.1. Reunião com os professores para exposição de idéias ou melhoramento das mesmas: 22/02/2012;

9.2. Aprovação dos projetos pelos professores: 23/02/2012;

9.3. Entrega do esboço dos projetos: 24/02/2012;

9.4. Desenvolvimento do protótipo dos projetos e os materiais que serão necessários: 01/03/2012 a 30/04/2012;

 9.5. Apresentação dos projetos aos alunos envolvidos: 01/03/2012 a 30/04/2012;

9.6. Arrecadação de verba para o desenvolvimento do projeto: 01/03 a 30/04/2012;

9.7. Realização da compra de todos os componentes e equipamento necessários para o projeto: 01/05/2012;

9.8. Semana de realização do Projeto: 3º Módulo orientando o 1º Módulo; 4º Módulo orientando o 2º Módulo: 07/05/2012 a 11/05/2012;

9.9. Encerramento e apresentação dos projetos de todas as turmas: 25/05/2012;

10. Realizar reuniões com alunos representantes de classe, de cada módulo,mensalmente, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 21/11/2012;

11. Assessorar a Direção da UE nas atividades pertinentes ao Conselho de Classe: 19/04/2012, 20/04/2012, 06/07/2012, 02/10/2012, 03/10/2012, 12/12/2012;

12. Realizar o diagnóstico e estudar com a equipe o perfi l dos alunos ingressantes para direcionamento do processo pedagógico: 28/02/2012, 29/07/2012;

13. Desenvolver o Projeto de Coleta Seletiva e do projeto do Lixo Eletrônico no curso, através de: palestras, pesquisas, conscientização e prática: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012;

14. Participação na FETESP ( inscrição, envio dos resumos e Ficha Técnica, divulgação dos projetos finalistas, envio do relatório do projeto, elaboração dos pôsteres e finalização dos trabalhos para apresentação, participação na mostra de projetos: montagem dos trabalhos nos estandes e apresentação: 28/02/2012,  27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012;

15. Promover palestras, visitas técnicas e demais atividades para o enriquecimento pedagógico visando a formação do aluno: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012;

16. Realizar reuniões mensais com os docentes, com o objetivo de levantar situações de dificuldade destes promovendo orientações para um trabalho pedagógico harmônico e eficaz; 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012; 17. Desenvolver o projeto do lixo eletrônico: 17.1. Reunião com os professores para a exposição de idéias ou melhoramento das mesmas: 22/02/2012; 17.2. Aprovação dos projetos pelos professores: 23/02/2012; 17.3. Entrega do

esboço dos projetos: 24/02/2012; 17.4. Apresentação dos projetos aos alunos envolvidos do 4º módulo: 01/03/2012 a 30/04/2012; 17.5. Realizar a pesquisa das empresas que recebem esse lixo: 01/03/2012 a 30/04/2012; 17.6. Entrar em contato com as mesmas: 05/05/2012  a 04/05/2012; 17.7. Verificar a viabil idade e dar continuidade ao projeto: 07/05/2012 a 11/05/2012; 17.8. Iniciar a coleta na comunidade escolar: 21/05/2012 a 21/06/2012; 17.9. Expandir a campanha para outros segmentos e procurar parcerias: 22/06/2012,

22/07/2012, 23/07/2012, 23/08/2012, 24/08/2012, 24/09/2012, 25/09/2012, 25/10/2012, 26/10/2012, 26/11/2012; 17.10. Fazer um portfólio e levantamento do projeto, sabendo assim o seu resultado.

E. RESULTADOS ESPERADOS:

1- Aumentar a demanda no curso;

2- Ganhar tempo para substituir os alunos desistentes no começo dos semestres;

3- Incentivar os alunos do 1º Módulo através do uso da prática e da parceria com o 3 º Módulo, o 4 º Módulo com o 2 º Módulo , que já vai treinando e desenvolvendo o TCC;

4- Mais aulas práticas, professores mais informados, distribuição e organização dos laboratórios;

5- Valorizar o nosso produto;

6- Reduzir a evasão escolar;

7- Conscientização da comunidade Escolar sobre coleta do lixo e do Lixo Eletrônico. 

F. PARECER DO DIRETOR:
O presente projeto encontra-se alinhado às metas do CPS e está em consonância com as metas estabelecidas para a ETEC no ano de 2012.

 
 
G. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA:
1-  Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2- Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3-  Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5. Metas e Projetos da CETEC. 

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação de Área - Técnico de Mecânica

Responsável(eis): Lauro Verevi Franco

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsáv el pelo 

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Mecânica: Processos de fabricação II,III e IV, Tecnologia em soldagem, Tecnologia em manutenção, Elementos de máquinas I, Tecnologia mecânica II e III,  Metrologia II;

 
 
1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite; 8

Total: 8

 
2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

Manhã: 4

Tarde: 0

Noite: 4

Total: 8
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3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:
4 classes

Manhã: 0
Tarde: 0
Noite: 105
Total: 105
 
4. NÚMERO DE LABORATÓRIOS:
4.1. Laboratório Metal mecânica;
4.2. Laboratório de CNC;
4.3. Laboratório de CAD;
4.4. Laboratório de Automação Hidráulica e Pneumática;
4.5. Laboratório de desenho técnico;
4.6. Laboratório de Metrologia.
 
Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsáv el pelo

A. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:  

    Tomando como referência os dados obtidos pelo banco de dados da CETEC,  o Observatório Escolar  e as metas estabelecidas pela Escola para 2012, é necessário que se estabeleçam algumas estratégias para diagnosticar e tomar medidas, com o propósito de reduzir a evasão, aumentar a relação candidato/vaga, dentro de um ambiente escolar motivador. Para tanto, buscaremos dar ênfase às aulas mais dinâmicas, interagindo com a evolução tecnológica e comportamental da sociedade.

 
B. OBJETIVOS:
1. Fazer parceria com o ATA para divulgação do Vestibulinho, organizando e mobilizando os professores e alunos para fazer a i lustração do curso;

Objetivo especifico: Aumentar a demanda no curso.

2. Orientar os professores na conscientização dos alunos quanto aos componentes curriculares e seus respectivos conteúdos , a sua relação com o trabalho nas industrias, mostrar os laboratórios e a sua função no processo ensino/aprendizado;

Objetivo especifico: Agilizar a substituição dos alunos desistentes do primeiro módulo.

3. Fazer integração entre os professores da área com os alunos ( Projeto Interdisciplinar do Curso de Mecânica) com a participação e envolvimento dos mesmos no projeto;

Objetivo especifico: Motivar os alunos na elaboração de projetos, como estimulo para o desenvolvimento de TCCs com qualidade.

4.  Reunir representantes de classe, e obter informações sobre o andamento das aulas.

Objetivo especifico: Manter os alunos informados, e também informa los sobre as ações da escola;

5. Designar docentes como orientadores, para eventuais necessidades.

Objetivo especifico: Manter se informado sobre o desempenho do módulo em questão;

6. Fazer reunião com os pais dos alunos menores de idade ou participar da reunião do Ensino Médio que possuem alunos do técnico;

Objetivo especifico: Conscientizar os pais sobre o histórico do aluno no curso técnico; 

7. Incentivar mais o uso da Biblioteca e leitura dos painéis de aviso da escola;

Objetivo especifico: Divulgar l iteraturas especificas e geral.

8. Enfatizar junto aos professores a util ização dos laboratórios, na confirmação das aulas teóricas.

Objetivo especifico: Util izar de forma mais intensiva os laboratórios; 

9. Organizar Visitas Técnicas, palestras e desenvolver projetos já pensando na EXPOTEC de 2012;

Objetivo especifico: Incentivar o aluno e demonstrar os campos de trabalho da sua área; 

10. Acompanhar o TCC para selecionar alguns trabalhos para participar da FEETEPS;

Objetivo especifico: Estimular os alunos a participar dos eventos institucionais, e valorizar o nosso produto; 

11. Acompanhar a freqüência e as menções dos alunos, principalmente no primeiro trimestre;

Objetivo especifico: Reduzir o índice de  evasão e retenção escolar; 

12. Cumprir as metas da escola para 2012 

D. METODOLOGIA:

1. Participar de reuniões de coordenação;

2. Desenvolver os projetos proposto pela escola;

3. Envolver os professores em todos eventos da escola;

4. Fazer reuniões periódicas com os alunos e professores;

5. Relacionar as metas da escola com o nosso cotidiano;

6. Inserir a semana da Eletrônica no calendário;6. Envolver os alunos em ações sociais.

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1- Reunião com professores da área para divulgar datas de entrega de Planos de trabalho, Eleição da CIPA , APM  e Conselho de Escola e Planejamento escolar e discussão para o projeto Interdisciplinar do Curso: 01/02/2012 e 02/02/2012;

2. Realização do horário conforme a necessidade do profesor e a disponibil idade dos laboratórios: 01/02/2012 a 05/02/2012;

3. Criar comissão de aproveitamento de estudo e executar a função: 22/02/2012 a 28/02/2012;

4- Entregar a matriz curricular ao aluno com os componentes curriculares dos quatro módulos e explicar o conteúdo, mostrar os laboratórios e deixar bem claro o que o curso oferece, interagir com aluno e distribuir o manual do aluno: 02/02/2012 a 10/02/2012;

5- Participar da organização de eventos na escola: Semana de integração dos alunos, Semana Paulo Freire da Educação, Festa Junina, Festa do Folclore, Semana da Escola Aberta a Comunidade,Desfile Cívico, Formaturas e outros: 02/02/2012 a 10/02/2012; 02/05/2012 a 04/05/2012; 15/06/2012; 17/08/2012; 

6- Escolha dos representantes das salas e dos orientadores dos  Módulos: 14/02/2012;

7- Divulgação dos materiais didáticos para os professores: 22/02/2012;

8. Divulgação dos materiais didáticos para os professores: 22/02/2012,

9.  Acompanhar a elaboração dos PTD, observando o alinhamento com o Plano de Curso, com revisões e adequações necessárias: 12/03/2012, 12/04/201212, 13/04/2012, 13/05/2012, 14/05/2012, 14/06/2012, 15/06/2012, 13/07/2012, 28/08/2012, 23/09/2012, 24/10/2012, 26/11/2012, 15/12/2012;

10 . Desenvolvimento do Projeto interdisciplinar:

10.1. Reunião com os docentes para a exposição de idéias ou melhoramento das mesmas: 22/02/2012;

10.2. Aprovação dos projetos pelos professores: 23/02/2012; 

10.3. Entrega do esboço dos projetos: 24/02/2012;

10.4. Desenvolvimento do protótipo do projetos e os materiais que são necessários: 01/03/2012 a 30/04/2012; 

10.5. Realizar o orçamento de cada projeto: 01/03/2012 a 30/04/2012; 

10.6. Apresentação dos projetos aos alunos envolvidos: 01/05/2012;

10.7. Arrecadação de verba para o desenvolvimento do projeto: 02/05/2012 a 04/05/2012; 

10.8. Realização da compra de todos os componentes e equipamentos necessários para o projeto: 07/05/2012 a 11/05/2012; 

10.9. Semana de realização do Projeto: 3°Módulo orientando o 1°Módulo / 4° Módulo orientando o 2°Módulo: 21/05/2012 a 24/05/2012;10.10. Encerramento e apresentação dos projetos de todas as turmas: 25/05/2012.

11. Realizar reuniões com alunos representantes de classe, de cada ciclo, mensalmente, objetivando a detecção de situações de fragilidades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 

12.  Assessorar a Direção da UE. nas atividades pertinentes aos Conselhos de Classe: 19/04/12 e  20/04/2012, 06/07/2012, 02/10/2012, 03/10/2012, 14/12/2012;
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13. Realizar o diagnóstico e estudar com a equipe o perfil dos alunos ingressantes para direcionamento do processo pedagógico: 28/02/2012  e  20/07/2012;

14. Desenvolver o Projeto de Coleta Seletiva e do projeto do Lixo Eletrônico no curso, através de:  palestras, pesquisas, conscientização e prática:  28/02/2012 - 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/20, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012;

14-Participação na FETESP: inscrições (envio do Formulário de inscrição e Plano de Pesquisa), envio dos resumos e Ficha Técnica, divulgação dos projetos finalistas, envio do relatório do projeto, elaboração dos pôsteres e finalização dos trabalhos para apresentação, participação na mostra de projetos, montagem dos trabalhos nos estandes e apresentação: 

15- Promover palestras, visitas técnicas e demais atividades para o enriquecimento pedagógico visando formação do aluno: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012;

16- Realizar Reuniões mensais com docentes, com o objetivo de levantar situações de dificuldade destes, promovendo orientações para um trabalho pedagógico harmônico e eficaz: 28/02/2012, 27/03/2012, 24/04/2012, 22/05/2012, 26/06/2012, 21/08/2012, 25/09/2012, - 23/10/2012, 24/10/2012, 21/11/2012; 

17-Desenvolver o projeto do Lixo Eletrônico:

17.1. Reunião com os professores para a exposição de ideias ou melhoramento das mesmas: 17/02/2012;

17.2. Aprovação dos projetos pelos professores: 23/02/2012; 

17.3. Entrega do esboço dos projetos: 24/02/2012;

17.4. Apresentação dos projetos aos alunos envolvidos do 4º Módulo: 01/03/2012 a 30/04/2012;

17.5. Realizar a pesquisa das empresas que recebem esse lixo: 01/03/2012 a 30/04/2012;

17.6. Entrar em contato com as mesmas: 01/05/2012;

17.7. Verificar a viabil idade do prjeto e dar continuidade: 02/05/2012 a 04/05/2012;

17.8. Iniciar a coleta na comunidade escolar: 07/05/2012 a 11/05/2012;

 17.9. Expandir o projeto para outros segmentos e procurar parcerias: 22/06/2012, 22/07/2012, 23/08/2012, 24/09/2012, 25/10/2012, 26/11/2012;

17.10. Fazer um portfólio e levantamento do projeto, sabendo assim o seu resultado: 28/11/2012 a 30/11/2012.

F. RESULTADOS ESPERADOS: 

1.  Aumentar a demanda no curso;

2. Agilizar a substituição dos alunos desistentes no começo dos semestres;

3. Incentivar os alunos do 1º Módulo através do uso da prática e da parceria com o 3 º Módulo, o 4 º Módulo com o 2 º Módulo , que já vai treinando e desenvolvendo o TCC;

4. Mais aulas práticas, contextualizações, distribuição e organização dos laboratórios;

5. Valorizar o nosso produto;

6. Reduzir a evasão e retenção escolar;

7. Conscientização da comunidade Escolar sobre a separação dos descartes de materiais contaminados na Oficina de Metalmecânica.

G. PARECER DO DIRETOR:

O plano apresentado pelo coordenador do curso de técnico em mecânica está de acordo com as metas o CPS e está pautado nas metas da ETEC MAM em 2012 e que foram estabelecidas pelo corpo docente da UE em reuniões de planejamento escolar.

H. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA DO CURSO DE TÉCNICO EM MECÂNICA: 

1. Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2. Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3. Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

6. Metas e Projetos da CETEC

7. Portaria 440 do CETEPS.

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação - Técnico de Mecatrônica

Responsável(eis): Edson Mancuzo

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 PLANO DE GESTÃO DO COORDENADOR DE ÁREA DO CURSO DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA - 2012

Professor: Edson Mancuzo

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Mecatrônica e Eletrônica

 

 
1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:
Manhã: 7

Tarde: 13

Noite: 0

Total: 20         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

Manhã: 5

Tarde: 4

Noite: 0

Total: 9

 
3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:

Manhã: 14

Tarde: 85

Noite: 0

Total: 109

 
4. LABORATÓRIOS:

Eletrônica: 6

Mecânica: 5
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Mecânica: 5

TotaL: 11

 
PLANO DE GESTÃO DO COORDENADOR DE ÁREA DO CURSO DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA - 2012

A. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA: 

    Percebemos que existe uma necessidade real de melhorar a eficiência do curso e manter a equipe de trabalho unida, coesa e focada em atingir os objetivos e metas propostos para a escola. Além disso, é importante que o curso de Técnico em Mecatrônica seja monitorado frequentemente, pois como todo curso oferecido no período da tarde, apresenta fragil idades importantes como um índice de evasão maior que o normal. Para tanto, a equipe encontra-se motivada e consciente de que é necessária a realização de um trabalho efetivo

para que a ETEC possa reverter esta situação.

 
 
B. OBJETIVOS:
1. Intensificar o trabalho no combate à evasão;

2. Diminuir o índice de retenção;

3. Oferecer condições para a melhoria da qualidade das aulas ministradas;

4. Acompanhar o desenvolvimento do PTD de todos os docentes.

5. Oferecer suporte à Direção da ETEC.

6. Monitorar o desempenho pedagógico do curso.

 
 C. METODOLOGIAS:

1.  Melhorar a relação candidato / vaga implementando os trabalhos da comissão do vestibulinho / desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar da área para interagir com outras Escolas e alcançar o público alvo / aperfeiçoar a comunicação com a imprensa e estreitar a relação com a comunidade;

2.  Diminuir o índice de evasão, tendo contato direto com o aluno com envolvimento de todos os professores;

3. Diminuir o índice de perda e aumentar o índice a produtividade, com envolvimento de todos os professores, na melhoria da qualidade de ensino através metodologias diversificadas e o uso de novas tecnologias;

4. Conscientizar o aluno quanto à necessidade de estudo para sua formação geral e qualificação para o mercado de trabalho;

5. Conscientizar e Oportunizar a todos os alunos a  usufruir o direito de Aproveitamento de Estudos;

6. Otimizar e Promover a todos os alunos o conhecimento das competências necessárias para sua formação

7. Promover e Registrar eventos e atividades que contribuam para a aprendizagem;

8.  Aprimorar a integração da comunidade com a ETEC;

9. Favorecer e Viabil izar uma maior integração e participação do aluno na gestão escolar.

D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

1. Participação no Planejamento Escolar no Plano de Trabalho para 2012: 22 /02/2012 a 24 /02/2012;

 2. Elaboração do Planejamento, do Plano Escolar e do Plano de Trabalho para 2012:  22 /02/2012 a  24 /02/2012;

3. Integrar comissão de aproveitamento de estudo e executar a função:  15 / 02/2012 a  12 / 03/2012;

4. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Elaboração PTD, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 24 / 02/2012;

5. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 05 / 03/2012 e  06 / 03/2012;

6. Acompanhar a elaboração dos PTD, observando o alinhamento com o Plano de Curso, com revisões e adequações necessárias: 12 / 03/2012 a 19/03/2012;

7. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 21 / 03/2012 :

8. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 26 / 03/201 e 28/03/2012

9. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar:  02 / 04/2012 e  04 / 04/2012;

10. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 16 / 04/2012 e 18/04/2012;

11. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 23 / 04/2012 e  25 / 04/2012;

12. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 30 / 04/2012 e  02 / 05/2012;

13. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 14/ 05/2012 e  16 / 05/2012;

14. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 21 / 05/2012 e  23 / 05/2012;

15. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 28 / 05/2012 e  30 / 05/2012;

16. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 11/ 06/2012 e 13/06/2012;

17. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 18 / 06/2012 e 20/06/2012;

18. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar:  25 / 06/2012 e 27/06/2012;

19. Integrar comissão de aproveitamento de estudo e executar a função: 08 / 08/2012;

20. Acompanhar a elaboração dos PTD, observando o alinhamento com o Plano de Curso, com revisões e adequações necessárias: 01 / 08/2012 e 29/08/2012;

21. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 10/ 09/2012;

22. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 17 / 09/2012 e  19 /09/2012;

23. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 24 / 09/2012 e  26 / 09/2012;

24. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 15/ 10/2012 e  17 / 10/2012;

25. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 22 / 10/2012 e  24 /10/2012;

26. Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar:  29 / 10/2012 e 31/10/2012;

27. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 12/ 11/2012 e  14 / 11/2012;

28. Realizar reunião com os professores  - Assuntos: Evasão, Registros NSA, Alinhamento PTD / Aulas / Plano de Curso: 19 / 11/2012 e  21 /121/2012;

29.Realizar reunião com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de fragil idades para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar:  26 / 11/2012 e  28 / 11/2012;

30. Acompanhar o desenvolvimento dos PTD na prática pedagógica através do NSA: 10/ 12/2012 e  12 /12/2012;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             E. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Melhorar a eficiência do curso; 

2. Manter a equipe de trabalho unida, coesa e focada;

3. Atingir os objetivos e metas propostos para a escola.         

F. PARECER DO DIRETOR:

Nota-se que o coordenador do curso de Mecatrônica está pautado no acompanhamento do trabalho pedagógico, demonstrando preocupação com a qualidade do curso oferecido e com o produto do curso.

G. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO DO COORDENADOR DE ÁREA DE MECATRÔNICA: 

1. Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2. Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3. Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5. Metas e Projetos da CETEC.
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5. Metas e Projetos da CETEC.

 

 
 

 

 

     

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação - Técnico de Segurança do Trabalho

Responsável(eis): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsáv el pelo 

 
Professor: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: ENFERMAGEM: Estágios de: PB; ASMC; ES; PP; RR e Primeiros Socorros; Teoria: Segurança no Trabalho; SEGURANÇA DO TRABALHO: Suporte Emergencial  à Vida; Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso

  
1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:
Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 12

Total: 12

2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

Manhã: 4

Tarde: 0

Noite: 4

Total: 8 

 
                                                                                                               

3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 66

 

4.  NÚMEROS DE LABORATÓRIOS:

4.1. Laboratório de Informática: 1

4.2. Laboratório de Segurança do Trabalho: 1

                                                     Plano de Gestão do Coordenador de Área Responsável pelo  Curso Técnico em Segurança do Trabalho – 2012A.

Responsável: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

A.  DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:

 O mercado de trabalho atualmente exige a presença do profissional técnico em segurança do trablho, com formação de caráter multidisciplinar. Essa tendência de mercado levou nossa unidade escolar a solicitar a abertura deste curso no ano de 2009, o que gerou uma procura em grande escala pelo mesmo, chegando a proporção de 8 candidatos por vaga no curso tendo em consideração o vasto campo de trabalho aos formandos, faz-se necessário que a coordenação do curso esteja atenta às necessidades

componente curricular, fazendo com que todos alcancem seus objetivos pessoais e profissionais com atividades práticas e visitas técnicas, a coordenação de área coloca os alunos em situações reais que exijam raciocínio, trabalho em equipe e tomadas de decisão, que nos dias de hoje é exigido dos profissionais em qualquer área.

B. OBJETIVOS:

1. Compreender as mazelas que cercam o curso de segurança do trabalho, como por exemplo citamos a necessidade de realização de visitas técnicas;

2. Esclarecer aos alunos ingressantes a importância do trabalho de um técnico em segurança do trabalho e as atribuições da atividade do mesmo;

3. Rediscutir com o corpo docente novas formas de trabalho com o aluno, como por exemplo a realização de projetos e aplicação de aulas mais dinâmicas;

4. Contribuir com ações de cidadania social e ambiental juntamente com a unidade escolar, através de projetos e parcerias com entidades públicas e privadas do município;5. Ampliar o número de parcerias, mantendo o compromisso de oferecer bons profissionais;

C. METODOLOGIAS:

1. Reuniões quinzenais com o corpo discente através dos representantes de classe;2. Reuniões mensais com o corpo docente, discutindo os problemas detectados e suas possíveis soluções, bem como acompanhamento dos trabalhos realizados em cada componente curricular;

questionário que visa conhecer a situação pessoal de cada um e suas dificuldades em relação ao curso;6. Participar de cursos, treinamentos e palestras oferecidos pelo CPS, bem como de outras entidades com o objetivo de aprimorar conhecimentos e assim realizar um bom trabalho frente a coordenação do curso técnico em segurança do trabalho;

D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ATIVIDADES PERÍODOS:

1. Participação no Planejamento Escolar, na Elaboração do Plano Escolar Plurianual e do Plano de Trabalho para 2012: 01/02/2012 a  17/02/2012;

 2. Rever as práticas pedagógicas dos componentes curriculares: 22/02/2012 a  20 /03/2012;

3. Realizar  acompanhamento e resgate dos casos de evasão, trancamento de matrícula e progressão parcial: 20/04/2012 a  18/05/2012;

 4. Participar das reuniões da CETEC para atualização dos PTD, Calendário escolar, e Documentações pertinentes a Área: 01/02/2012 a  29/02/2012;

 5. Acompanhar a elaboração dos PTD, observando o alinhamento com o Plano de Curso, revisando-os e fazer as adequações necessárias: 01/02/2012 a  29/02/2012;

6. Promover a motivação, o entrosamento e adequação das bases tecnológicas das diferentes disciplinas visando à concretização do perfil ideal esperado para o educando: 01/02/2012 a  29/02/2012;

7. Assessorar a administração da ETE e assegurar a inserção da escola na comunidade local e regional: através da realização de intervenções na realidade, parcerias e divulgação de atividades e mensagens educacionais: 20/05/2012 a  18/06/2012;

 8. Realizar reuniões com alunos representantes de classe, de cada ciclo, objetivando a detecção de situações de riscos para os alunos, que possam comprometer o trabalho escolar: 20/04/2012 a  18/05/2012;

9. Recepcionar e orientar os novos docentes e reciclar os demais através de material da ETE e dos cursos já realizados pelo coordenador para o bom desempenho dos mesmos nas salas de aula: 10/03/2012 a  08/04/2012;

10. Realizar Reuniões com os professores com o objetivo de levantar situações de dificuldade destes, promovendo orientações para um trabalho pedagógico harmônico e eficaz: 01/08/2012 a  31/08/2012;
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11. Acompanhamento do processo de aproveitamento de estudos, reclassificação e progressão parcial: 10/09/2012 a 05/10/2012;

 12. Organizar a equipe par a realização da Comemoração do Dia Internacional do Trabalhador e Dia Mundial do Trabalho: 10/04/2012 a 08/05/2012;

13. Incentivar e Organizar os alunos a participação da CIPA Pedagógica e da III SIPAT da Etec Mam: 10/08/2012 a  05/09/2012;

14. Elaborar Relatório Semestral de atividades desenvolvidas: 30/05/2012 a  29/06/2012 e 16/11/2012 a 18/12/2012;

15. Promover palestras, visitas técnicas e demais atividades para o enriquecimento pedagógico visando formação do aluno: 22/04/2012 a 20/05/2012;

16. Participação de cursos oferecidos pelo CETEC e outras instituições educacionais, com posterior multiplicação dos conhecimentos junto a professores e demais interessados: 25/07/2012 a 23/08/2012;

17. Incentivar a participação  dos alunos nas SIPAT´s das empresas do município bem como da própria escola: 10/08/2012 a 05/09/2012;

18. Incentivar e Assessorar os alunos a realizarem estágio extracurricular visando o enriquecimento da formação do aluno para o mercado de trabalho:

19. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos:

19.1. Análise preliminar de risco no ambiente hospitalar X Radiações ionizantes;

19.2. Programas de Segurança no Trânsito com condutor de motocicletas X Qualidade de vida;

19.3. Prevenção de riscos na balada;

19.4. Coleta Seletiva do Lixo escolar e reciclagem do óleo de cozinha;

 19.5. Primeiros Socorros e principais acidentes no curso de Mecânica e Eletrônica:30/03/2012 a 29/04/2012; 01/05/2012 a 31/05/2012; 10/07/2012 a  09/08/2012; 25/08/2012 a 23/09/2012.

E. PARECER DO DIRETOR:

O Plano apresentado pelo Coordenador do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho está de acordo com as metas estabelecidas pelo CPS e com as metas da Unidade Escolar para o ano de 2012.

F. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO DO RESPONSÁVEL PELO CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

1. Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2. Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3.Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5. Metas e Projetos da CETEC.

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA

Responsável(eis): Gilberto Foganholi

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Professor Responsável: GILBERTO FOGANHOLI

Data de admissão: 01/02/1994           (  )  determinado     (x) indeterminado

Formação Acadêmica: Licenciatura em mecânica

           

Nº HAE: solicitada 08

 

Título do Projeto

A. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

 Título do Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO

 Professor (a) Responsável: GILBERTO FOGANHOLI

 

A. RESUMO:

Devido ao uso periodicamente dos laboratórios de mecânica, necessariamente, também existe a necessidade de um gerenciamento e manutenção constante dos laboratórios; para que os nossos alunos tenham um melhor aproveitamento em 

 

B. JUSTIFICATIVA:

Este projeto é de vital importância, pois, existe a necessidade de um gerenciamento e manutenção constante dos laboratórios de metal mecânica, informática (simuladores para sistemas automátizados), eletro-pneumática, 
orçamentos, aquisições de máquinas e ferramentas, mudanças no layout dos laboratórios, etc. Além do mais, os nossos alunos necessitam de oportunidade tanto de emprego, como 

Favorecerá também a implementação de parcerias com empresas, no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem.

C. OBJETIVOS:
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Este projeto procurará atender as necessidades do setor, utilizando-se de recursos próprio da escola, tanto material como humano, orientando e preparando máquina, equipamentos, ferramentas, instrumentos de medidas e desenhos na execução 

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Através de um trabalho dedicado e organizado, estaremos à disposição dos professores e alunos, justificando assim a execução das atividades deste projeto que atenderá a proposta pedagógica da escola que deve ampliar aos educando 
técnica nos diversos setores produtivos da área da indústria, visando também, uma maior integração entre a comunidade escolar e principalmente, os pequenos empresários que não dispõem das atuais tecnologias no seu trabalho.

 E. RECURSOS NECESSÁRIOS E ESTIMATIVAS DE CUSTO:

Este projeto procurará atender as necessidades do setor, utilizando-se de recursos próprio da escola, tanto material como humano.

 

 

 

 

 

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Análise preliminar de risco de um ambiente hospitalar x Radiações Ionizantes

Responsável(eis): José Antonio Poletto Filho / Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

Esse projeto pretende apresentar uma das técnicas de análise de riscos a ser estudada pelo futuro Técnico de Segurança do Trabalho, sendo trabalhada pelo aluno como se fosse um treinamento a ser aplicado para o terceiro módulo do curso de Enfermagem, na disciplina de Segurança do trabalho. No decorrer do projeto os alunos do curso de Enfermagem vão ser capacitados para aplicar os conhecimentos obtidos sobre Radiações Ionizantes aos alunos do terceiro módulo de Segurança do Trabalho.

pela relevância da util ização das bases tecnológicas a serem aplicadas na prática da vida profissional de ambos os cursos, colocando o aluno mais próximo da realidade com a metodologia aplicada.

B. OBJETIVOS:

Fazer com que o aluno absorva o conhecimento da forma mais próxima à realidade, vivenciando a maneira de capacitar os demais trabalhadores assumindo um papel de liderança e de multiplicador da educação em saúde e segurança do trabalho.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Orientar os alunos sobre a proposta do projeto: de 09/03/2012 a 15/03/2012;

2. Sensibil izar os alunos sobre os temas em questão: de 19/03/2012 a 26/03/2012;

3. Pesquisa bibliográfica e virtual sobre os temas: de 02/04/2012 a 16/04/2012;

4. Confeccionar material em Power Point para apresentação: de 20/04/2012 a 10/05/2012;

5. Apresentar  o projeto em sala de aula para avaliação: de 14/05/2012 a 31/05/2012:

6. Apresentar  o projeto desenvolvido em cada módulo para o público – alvo: de 01/06/2012 a 20/06/2012:

7. Fazer análise da realização do projeto através da aplicação de questionários aos alunos envolvidos e em seguida, apresentar em reunião de curso, com coordenação e direção da ETEC: de 25/06/2012 a 06/07/2012;

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Para a elaboração do projeto foi necessário o apropriamento do conhecimento exigido em pesquisas, discussões, debates, apresentações e trocas de idéias entre alunos e professores. Espera-se desta forma que os alunos:

1. Tenham capacidade de analisar as cosequências dos riscos;

2. Apliquem a metodoligia adequada de análise de riscos;

3. Efetuem inspeções de segurança visando à identificação de situações de risco;

4. Compreendam as interfaces entre a saúde do trabalhador com o meio ambiente.

Metas associadas:

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.
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-> -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Plano de Gestão do Responsável pelo Curso de Técnico de Informática

Responsável(eis): Luciana Denise Leite

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 

Professor: Luciana Denise Leite

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Informática, Programação de Computadores; Ensino Médio: Serviços de Informação.  

1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:

Manhã: 0

Tarde: 9

Noite: 12

Total: 21

 2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

Manhã: 4

Tarde:2

 
Noite: 8 

 
Total: 16

 

 
 
3. AUXILIAR DOCENTE: 
Informática: 40 horas    

 
 
4. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:
Manhã: 38
Tarde: 50
Noite: 148
Total: 236

A. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:

O mundo atual está marcado por grandes avanços científicos e tecnológicos. A cada dia novas pesquisas são iniciadas com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, atendendo as necessidades criadas pelo próprio homem. Em todas essas iniciativas conta-se, de forma imperativa, com o auxílio do computador. Hoje já não é mais possível pensar em comunicação, saúde, educação, etc, sem a aplicação da Computação.

inimagináveis, assumindo valores sociais e econômicos fundamentais. Neste contexto, a convergência da base tecnológica decorre do processamento da informação na forma digital que está inter-relacionada pelos fatores: a Computação (a Informática e suas aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de dados, voz, imagem, etc.) e os conteúdos (l ivros, fi lmes, fotografias, etc.).

competição, em que a capacidade de gerar inovação, em intervalos de tempo cada vez mais reduzidos, é de vital importância para as empresas e países. Dessa forma, o Curso de Técnico em Informática prepara o indivíduo para competir neste mercado em permanente evolução. A mudança cultural desencadeada pelos computadores traz consigo a necessidade de formação de mão de obra qualificada para o trabalho, incorporando novas tecnologias. Visando suprir a demanda de profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, oportunizar

às comunidades, abrangidas pela Unidade Escolar, uma formação de nível técnico de qualidade, na área da Informática, é que há a necessidade do papel do Coordenador de Área, pois o mesmo é o elemento responsável pela coordenação das atividades que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e materiais de ensino das diferentes disciplinas que compõem uma área específica. Orienta e subsidia, em parceria com a Coordenação Pedagógica, o trabalho dos professores. Responsável pelo conjunto de ações destinadas ao

planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos portanto o papel do Coordenador de Área se torna primordial para o cumprimento das metas da U.E. 

a convergência da base tecnológica decorre do processamento da informação na forma digital que está inter-relacionada pelos fatores: a Computação (a Informática e suas aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de dados, voz, imagem, etc.) e os conteúdos (l ivros, fi lmes, fotografias, etc.).

reduzidos, é de vital importância para as empresas e países. Dessa forma, o Curso de Técnico em Informática prepara o indivíduo para competir neste mercado em permanente evolução. A mudança cultural desencadeada pelos computadores traz consigo a necessidade de formação de mão de obra qualificada para o trabalho, incorporando novas tecnologias. Visando suprir a demanda de profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, oportunizar às comunidades, abrangidas pela Unidade Escolar, uma formação de nível técnico de

qualidade, na área da Informática, é que há a necessidade do papel do Coordenador de Área, pois o mesmo é o elemento responsável pela coordenação das atividades que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e materiais de ensino das diferentes disciplinas que compõem uma área específica. Orienta e subsidia, em parceria com a Coordenação Pedagógica, o trabalho dos professores. Responsável pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das atividades

docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos portanto o papel do Coordenador de Área se torna primordial para o cumprimento das metas da U.E..

forma digital que está inter-relacionada pelos fatores: a Computação (a Informática e suas aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de dados, voz, imagem, etc.) e os conteúdos (l ivros, fi lmes, fotografias, etc.).A difusão acelerada das novas tecnologias vem promovendo profundas transformações na economia mundial e está gerando um novo padrão de competição, em que a capacidade de gerar inovação, em intervalos de tempo cada vez mais reduzidos, é de vital importância para as empresas e países. Dessa forma, o Curso

de Técnico em Informática prepara o indivíduo para competir neste mercado em permanente evolução. A mudança cultural desencadeada pelos computadores traz consigo a necessidade de formação de mão de obra qualificada para o trabalho, incorporando novas tecnologias. Visando suprir a demanda de profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, oportunizar às comunidades, abrangidas pela Unidade Escolar, uma formação de nível técnico de qualidade, na área da Informática, é que há a necessidade do papel do Coordenador

de Área, pois o mesmo é o elemento responsável pela coordenação das atividades que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e materiais de ensino das diferentes disciplinas que compõem uma área específica. Orienta e subsidia, em parceria com a Coordenação Pedagógica, o trabalho dos professores. Responsável pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como

pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos portanto o papel do Coordenador de Área se torna primordial para o cumprimento das metas da U.E.. 

B. OBJETIVOS:

O Curso de Técnico em Informática tem por objetivo a formação de profissionais para atuar em gestão, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento no uso e avaliação de tecnologias de informação aplicadas às organizações. Para tanto neste ano de 2012 conta com os seguintes objetivos:

- Realizar pesquisa no mercado de trabalho a fim de se ter conhecimento dos softwares que estão sendo util izados pelas empresas para “inovação” dos conteúdos, estabelecendo relações entre os componentes curriculares, a prática profissional e o mercado de trabalho.

- Criar um espaço chamado de CyberMam  - oferecendo redes de conexão Wirelles aos alunos que util izam notebooks e netbooks para desenvolvimento de trabalhos e pesquisas pela Internet.

- Monitoria – oferecer estágio aos melhores alunos do curso para serem monitores, a fim de sanar dúvidas dos alunos com dificuldade de aprendizagem, repassando o conteúdo ministrado pelos professores, sendo uma aula de reforço em período diferente do curso.

- Criação e util ização de Fóruns Educacionais, através do Moodle, para que os alunos possam sanar suas dificuldades, tirando dúvidas com outros alunos e com os professores do curso.

- Realizar capacitações continuadas com os professores do curso, mostrando e discutindo sobre as formas diferentes de ensinar, através de :·reuniões (reflexões coletivas); palestras; cursos (atualização didática/tecnológica); visitas; p

- Buscar parcerias, visando aumentar as possibil idades de projetos colaborativos, como o Carrinho de Banho criado pelos alunos do Mecatrônica em parceria com o Hospital da Unimar.

- Colocar o aluno em contato direto com o contexto profissional através de visitas técnicas as empresas da cidade e região.

- Dar continuidade ao Projeto “E-Lixo” iniciado no ano de 2011, dando um destino ao lixo eletrônico da escola, assim como aos outros projetos realizados pelo curso de Informática todo ano.

- Realizar reuniões periódicas com Professores do Curso e do Ensino Médio para fazer valer as Regras de Util ização dos Laboratórios de Informática, a fim de se evitar danos e sumiços dos equipamentos.

- Cooperar com os Projetos realizados pela escola

- Incentivar o desenvolvimento dos TCCs dos alunos para apresentação na Semana da Escola e inscrever os mesmos para a Mostra de Projetos realizada em São Paulo = FEETEPS.

C. METODOLOGIAS:

A prática docente procura atender as necessidades de conhecimento reveladas pelos alunos. Deverá ser freqüentemente atualizada e desafiadora; objetiva e real, sem deixar de ser crítica e reflexiva, aproximando teoria e prática. A metodologia adotada no Curso Técnico de Informática tem como princípios de dinamização do currículo:

• Integração entre conteúdos básicos e profissionalizantes, equilibrando teoria e prática;

• Participação em projetos de extensão e pesquisa;

• Estímulo à produção intelectual através da prática metodológica de pesquisa;

• Util ização das redes mundiais de informação;

• Cooperação Empresa x Escola, através de estágios extracurriculares;

• Interdisciplinaridade;
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• Aula prática em laboratório;

• Pesquisa bibliográfica;

• Aulas expositivas dialogadas;

• Util ização de equipamento de apoio audiovisual;

• Trabalhos complementares;

• Missões empresariais.

Na abordagem dos conteúdos, os conceitos são correlacionados com a realidade, contemplando as sugestões dos alunos, quanto à pesquisa, avaliação, trabalhos complementares e práticas de laboratório. O processo avaliativo dar-se-á concomitantemente ao desenvolvimento do processo de ensino, uti l izando, entre outros, instrumentos, a seguir especificados: provas, testes, trabalhos individuais, trabalhos em grupos, atividades práticas com o uso do microcomputador.

D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Recebimento, perfi l e adaptação dos alunos. Atividade de integração: 02/02/2012 A 28/02/2012; 

2. Elaboração do horário de aulas do curso: 02/02/2012 a 24/02/2012;

3. Reuniões semanais com a Direção da Escola e Coordenadores de Área; Fevereiro a Dezembro

4. Realizar planejamento e reuniões pedagógicas a fim de auxil iar o docente na elucidação de

dúvidas da implementação do plano de trabalho, de maneira a garantir aos alunos o desenvolvimento de competência e habilidades: Fevereiro e Julho

5. Acompanhar à elaboração do plano de trabalho docente integrado e criar fichas de rendimento escolar dos alunos: fevereiro e no decorrer do ano letivo;

6. Verificar o registro de cada componente curricular efetuado no NSA, comparando com o plano apresentado no início do período letivo: Semanal 
7. Criar momentos de orientação e troca de informações entre coordenação e professores  e/ou professores e professores, sempre que necessário quanto à elaboração e preenchimento correto de projetos, fichas de avaliação, relatórios, formulários, etc.: 

8. Acompanhar a mensuração do aproveitamento escolar, sugerindo a inclusão de técnicas e metodologias capazes de auxil iar o docente e o aluno no processo de avaliação dos diferentes componentes curriculares: Fevereiro a Dezembro

9. Acompanhar o desempenho dos alunos e orientá-los quanto às estratégias de recuperação e progressão parcial, caso necessário: Fevereiro a Dezembro 
10. Informar aos alunos sobre o aproveitamento escolar: Fevereiro e Julho (e quando houver necessidade); 
11. Estimular e colaborar para a realização de visitas técnicas, excursões, encontros educacionais, etc.: Fevereiro a Dezembro; 
12. Elaborar sistema de divulgação do SAI – Sistema de Avaliação Institucional, bem como ações que levam a escola a obter melhor resultado na próxima avaliação: Fevereiro a Setembro; 
13. Registrar os projetos de visitas técnicas: fevereiro a Novembro; 
14. Realizar atividades de socialização e de integração entre professores e alunos e também a comunidade, como dinâmicas de grupos, festas, atividades recreativas, etc: Março a Dezembro; 
15. Promover palestras, trazendo ex-alunos e profissionais da área de informática para orientar os alunos sobre o mercado de trabalho na região, o que devem estudar para atuar nesse mercado: Fevereiro a Novembro; 
16. Semana do Curso de Informática: palestras específicas da área e atividades extraclasse: 1ª quinzena de Junho; 
17. Organizar junto com os professores e alunos formas de divulgação de notícias atuais da área de informática, trazendo vídeos de reportagens exibidas nos principais telejornais ou recortes de revistas e jornais para atualizar o mural da U.E: 

18. Organizar com os professores a orientação dos grupos de alunos para o desenvolvimento de TCC: Março a Novembro

19. Produzir mensalmente relatórios de falta, para ciência do aluno: Fevereiro a Novembro

 
E.  PARECER DO DIRETOR:

O plano apresentado pelo coordenador do curso de informática está em consonância com as metas estabelecidas pela unidade escolar e seus projetos estão de acordo com o trabalho a ser desenvolvido durante o ano de 2012.

F. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COORDENAÇÃO DE ÁREA:

1-       Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2-       Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3-       Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4-       Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5-       Metas e Projetos da CETEC.

 

  

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Multiplicadores Extra Muros

Responsável(eis): Marcelo Gallo Jorge Esteves

Data de Início: 01/09/2012

Data Final: 17/12/2012

Descrição:

TEMA: PREVENÇÃO DA DENGUE

 
Professor Responsáv el: Marcelo Gallo Jorge Estev es

 

 Equipe de Professores Responsáv eis:

 Ana Lucia Parente do Nascimento

Celestina Maria Saenz Artioli Sampaio

Marcelo Gallo Jorge Esteves

Mariza Sant'Anna Marinho de Souza

Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

Vanessa Ap. S. Campassi de Oliveira

Josiane Ramos Garcia

Rúbia Carla Ramires Moraes

Priscila Pereira Martins.

Thiago da Silva Domingos.

Tassiana De La Terza

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA 

       

 No Planejamento Escolar 2010, não foi possível realizar estudos e análises dos resultados do SAI. Porém, baseados nos índices dos anos anteriores observamos, através de um olhar crítico, o ponto de fragil idade da UE, revelado nos resultados do Produto do SAI que aponta um baixo índice de desempenho escolar. Como no ano 2010 e 2011 desenvolvemos o Projeto Multiplicadores Extra Muros, e constatamos resultados positivos, este trabalho gerou na Equipe a motivação para a continuidade do mesmo. O fato nos impulsiona a reagir e

lançar mão de nossas forças e potencialidades para buscar minimizar mais os riscos futuros. Apesar da equipe escolar se apresentar coesa, empenhada, dinâmica, motivada para o trabalho de gestão pedagógica, acadêmica e de gestão escolar, atendendo com satisfatoriedade os itens abordados no SAI, ainda o aspecto mais frágil da escola aponta para o índice 

em Enfermagem vislumbramos a possibil idade de dar continuidade ao projeto, no intuito de motivar e contribuir para o despertar do interesse ao curso relacionado à saúde, fazendo um Marketing da escola e promovendo educação em saúde para a comunidade, atendendo as expectativas da escola e melhoria da qualidade de vida da população. Esperamos com essa proposta intervir na realidade, através de ação social voltada 
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em Enfermagem vislumbramos a possibil idade de dar continuidade ao projeto, no intuito de motivar e contribuir para o despertar do interesse ao curso relacionado à saúde, fazendo um Marketing da escola e promovendo educação em saúde para a comunidade, atendendo as expectativas da escola e melhoria da qualidade de vida da população. Esperamos com essa proposta intervir na realidade, através de ação social voltada 

Garça para mais uma ação educacional; e intervir na realidade escolar, através da melhoria do produto.

A. OBJETIVOS:

Dar continuidade ao projeto que vem sendo desenvolvido nos anos anteriores, no intuito de motivar e contribuir para o despertar do interesse ao curso relacionado à saúde, Técnico em Enfermagem,  realizando o  Marketing da escola e promovendo educação em saúde para a comunidade, atendendo as expectativas da escola em relação Produto do SAI e melhoria da qualidade de vida da população

1. Promover a educação em saúde;

2. Promover maior qualidade de vida através de ações educacionais:

3. Valorização do curso de enfermagem na comunidade e região;

4. Intervir na realidade social, nos problemas relacionados à saúde da comunidade, através de mudanças de comportamento.

5. Promover o Marketing da Escola, tornando-a conhecida pelo trabalho que fazemos.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Discussão e definição sobre o projeto interdisciplinar: Coordenador e Equipe de Professores: 02/08 a 05/08;

2. Elaboração do Projeto Interdisciplinar e disponibil ização para os docentes: Coordenador de Enfermagem: 07/08 a 26/08;

3. Reunião com alunos para orientações e conscientização sobre a proposta e ações do Projeto e disponibil ização para os docentes: professores e alunos do curso de Enfermagem: 28/08 a 11/08;

4. Planejamento do conteúdo, pesquisas referenciais bibliográficas e sites, discussão sobre as pesquisas, organização do material que será usado nas palestras nas escolas: professores e alunos do curso de enfermagem: 14/09 a 26/09;

5.  Contato com as escolas da rede estadual da Educação para levantamento do público alvo para o qual se destina o projeto e encaminhamento de Ofícios para efetivação da Parceria: coordenador de Enfermagem: 14/09 a 26/09;

6. Organização do cronograma para as Visitas nas escolas: coordenador de Enfermagem: 14/09 a 26/09;

7. Confirmação das datas com as unidades escolares: coordenador de Enfermagem: 14/09 a 26/09;

8. Montagem das equipes para atender as escolas: apresentação a comunidade externa (alunos do ensino médio da rede estadual) e interna: professores responsáveis por cada  grupos de estágio e alunos do 2° e 4° ciclos: 29/09 a 15/10;

9. Avaliação do trabalho desenvolvido: professores e alunos do curso de Enfermagem: 16/11 a 31/ 11;

10. Avaliação geral do Projeto: coordenador de Equipe de Professores: 01/12 a 15/12;

11. Avaliação dos Resultados esperados: coordenador e Equipe de Professores: 16/12;

D. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Maior conscientização da comunidade em geral;

2. Diminuição dos números de casos de Dengue na comunidade;

3. Maior número de interessados no vestibulinho der Enfermagem, aumento do Produto do SAI.         

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Plano de Coordenação de Área - Técnico de Enfermagem

Responsável(eis): Marcelo Gallo Jorge Esteves

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

Professor: Marcelo Gallo  Jorge Esteves

 

Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Enfermagem: Semiotécnica de Enfermagem e Planejamento do TCC de Enfermagem

 

 

1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:

Manhã:4

Tarde: 3

Noite: 6

Total: 13

 

2. COORDENAÇÃO DE ÁREA:

Manhã: 8

Tarde: 0

Noite: 8

Total: 16

 

3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 114

Total: 114

 

 

4. NÚMERO DE LABORATÓRIOS:

Laboratório de Enfermagem: 2

Laboratório de Informática: 1

 

 

 

A. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA: 

 Visando suprir a demanda de profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, oportunizar às comunidades, abrangidas pela Unidade Escolar, uma formação de nível técnico de qualidade, na área de Enfermagem  há a necessidade do papel do Coordenador de Área, pois o mesmo é o elemento responsável pela coordenação das atividades que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e materiais de ensino das diferentes disciplinas que compõem uma área específica. Orienta e subsidia, em parceria com a Coordenação Pedagógica, o trabalho dos professores. Responsável pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino,

à supervisão de sua execução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos. Portanto,  o papel do Coordenador de Área se torna primordial para o cumprimento das metas da U.E.

B. OBJETIVOS:

 1. Contribuir para a obtenção das metas propostas para a escola para o ano de 2012;

 2. Implementar trabalhos interdisciplinares da área para interagir com a comunidade escolar e garcense;

3. Aperfeiçoar o bom relacionamento com os parceiros da área da saúde de Garça e região e estreitar os laços;

4. Cooperar com os projetos realizados pela escola;
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4. Cooperar com os projetos realizados pela escola;

5. Incentivar o desenvolvimento dos TCCs dos alunos para apresentação na Semana da Escola e inscrevê-los na FETEPS;

6. Conscientizar os alunos quanto à necessidade de estudo para a sua formação geral e qualificação para o mercado de trabalho; 7. Conscientizar os alunos para a importância do estágio supervisionado e resgatar os alunos em Progressão Parcial; 

7.  Diminuir o índice de perda e aumentar o índice de produtividade  do curso de Enfermagem, com o envolvimento de todos os professores, a melhoria da qualidade de ensino através de metodologias diversificadas e o uso de tecnologias.

C. METODOLOGIAS: 

A metodologia adotada no Curso Técnico de ENFERMAGEM tem como princípios de dinamização do currículo: 

• Estimular e promover aulas expositivas dialogadas;

• Proporcionar a utilização de  recursos audiovisuais;

• Integração entre conteúdos básicos e profissionalizantes, equilibrando teoria e prática;

• Participação em projetos interdisciplinares da U.E e dos cursos de Enfermagem;

•  Cooperação  Instituição de saúde x Escola, através de estágios e desenvolvimento de projetos ;• Interdisciplinaridade;

• Aula prática em laboratório;

D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Recebimento, perfil e adaptação dos alunos: 02/02/2012 a 28/02/2012;

2. Elaboração do horário de aulas do curso: 02/02/2012 a 24/02/2012;

3. Participação no planejamento escolar, na elaboração do PPG e do PTD: 01/02/2012, 24/02/2012, 25/02/2012 e  26/02/2012;

4. Reuniões semanais com a Direção da escola e Coordenadores de Área: Fevereiro a Dezembro.

5. Realizar planejamento e reuniões pedagógicas a fim de auxiliar o docente na elucidação de dúvidas da implementação  do plano de trabalho, de maneira a garantir aos alunos o desenvolvimento de competência e habilidades: Fevereiro e Julho;

6. Elaborar cronograma de estágios supervisionados, com os respectivos locais para atender a especificidade do componente curricular: 02/02/2012 a 17/12/2012;

7. Acompanhar, avaliar, verificar o desenvolvimento dos PTDs e o alinhamento com o registro de cada componente curricular efetuado no NSA: Semanal;

8. Organizar a documentação dos alunos, pertinentes aos Estágios Supervisionados, encaminhando às instituições parceiras: 02/02/2012 a 17/12/2012;

 9. Elaborar relatório semestral de atividades desenvovidas: 02/02/2012 a 10/11/2012;

10. Criar momentos de orientação e troca de informações entre coordenação e professores e/ou professores e professores, sempre que necessário quanto à elaboração e preenchimento correto de projetos, fichas de avaliação, relatórios, formulários, etc: Fevereiro a Dezembro;

11. Acompanhar a mensuração do aproveitamento escolar, sugerindo a inclusão de técnicas e metodologias capazes de auxiliar o docente e o aluno no processo de avaliação dos diferentes componentes curriculares: Fevereiro a Dezembro;

12. Acompanhar o desempenho dos alunos e orientá-los quanto às estratégias de recuperação e progressão parcial, caso necessário: Fevereiro a Dezembro;

13. Informar os alunos sobre o aproveitamento escolar: Fevereiro e Julho(e quando houver necessidade);

14. Incentivar a participação e encaminhamento dos alunos para as Campanhas de Saúde realizadas pelo município, através da Secretaria da Saúde: vacinação, Doação de Sangue e Medula óssea, combate à hipertensão, etc: 02/02/2012 a 17/12/2012;

15. Acompanhar, participar do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares: Qualidade de Vida, Multiplicadores Extra-Muros: fevereiro a dezembro;

16. Promover palestras, visitas, técnicas e demais atividades para o enriquecimento pedagógico visando a formação do aluno: 02/02/2012 a10/12/2012;

17. Realizar atividades de socialização e de  integração entre professores e alunos e também a comunidade, como dinâmicas de grupos, festas, atividades recreativas, etc: Março a Dezembro;

18. Promover palestras, trazendo ex-alunos e profissionais da área de enfermagem para orientar os alunos sobre o mercado de trabalho na região, o que devem estudar para atuar nesse mercado: fevereiro a Novembro;

19. Organizar com os docentes a Semana da Enfermagem e a participação na EXPOTEC: 03/05/2012 a 14/10/2012;

20. Organizar com os professores a orientação dos grupos de alunos para o desenvolvimento do TCC: Março a Novembro;

21. Participar dos cursos oferecidos pela CETEC e outras instituições educacionais e de saúde, com posterior multiplicação dos conhecimentos junto aos docentes e interessados: 02/02/2012 a 30/09/2012;

E. PARECER DO DIRETOR:

O plano apresentado pelo coordenador do curso de enfermagem encontra-se alinhado às metas do CPS e as metas estabelecidas pela unidade escolar no ano de 2012.

F. REFERÊNCIAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE COORDENAÇÃO:

1.  Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;

2. Deliberação CEETEPS n° 04/07;

3. Portaria CEETEPS nº 142/07, alterada pela Portaria CEETEPS nº 290/11;

4. Plano Escolar da Unidade de Ensino;

5.  Metas e Projetos da CETEC.

 

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Socorros: Principais acidentes no Curso Técnico em Mecânica

Responsável(eis): Morgana de Maravalhas de Carvalho Barros

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:  

Primeiros Socorros são os primeiros procedimentos de emergência que visam manter as funções vitais e evitar o agravamento de uma pessoa, vítima de um acidente, até que ela receba assistência qualificada. Para tanto, os alunos do terceiro módulo do curso técnico em Segurança do Trabalho irão pesquisar, transcrever e aplicar um mini curso básico sobre primeiros socorros para os alunos do curso técnico em Mecânica.

Segurança do Trabalho expressem-se como cidadãos e profissionais da saúde na prestação de primeiros socorros visando à manutenção da vida e prevenção das possíveis complicações.

B. OBJETIVOS GERAIS:

Intercâmbio entre os cursos desenvolvendo no aluno a capacidade de pesquisa, treinamento e desenvolvimento pessoal.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
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1. Orientar os alunos sobre a proposta do projeto: de 12/03/2012 a 17/03/2012;

2. Sensibilizar os alunos sobre os temas em questão: de 01/03/2012 a 28/03/2012;

3. Pesquisa bibliográfica e virtual sobre os temas: de 04/04/2012 a 18/04/2012;

4. Confeccionar material em Power Point para apresentação: de 20/04/2012 a 12/05/2012;

5. Apresentar  o projeto em sala de aula para avaliação: de 16/05/2012 a 02/06/2012;

6. Apresentar  o projeto desenvolvido em cada módulo para o público – alvo: de 06/06/2012 a 22/06/2012;

7. Fazer análise da realização do projeto através da aplicação de questionários aos alunos envolvidos e em seguida, apresentar em reunião de curso, com coordenação e direção da ETEC: de 27/06/2012 a 06/07/2012;

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Após a realização de tal projeto, esperamos que o aluno possua capacidade para:

1. Identificar os recursos disponíveis na comunidade de forma a viabilizar o atendimento de emergências eficazmente e o mais rápido possível;

2. Realizar a avaliação da vítima com vista a determinar de forma correta as prioridades de atendimento nas diferentes situações de emergência tendo como ambiente de trabalho o laboratório de Mecânica.

3. Sensibilização da comunidade escolar em busca de qualidade de vida. 

Metas associadas:

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Coleta Seletiva de Lixo Escolar

Responsável(eis): Morgana de Maravalhas de Carvalho Barros/ Cristian Ricardo de Andrade/ Renata Corrêa.

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

Em relação ao meio ambiente já é sabido que o óleo ao ser descartado de maneira incorreta,acarreta prejuízos irrecuperáveis ao osso planeta, portanto todos os alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho desenvolverão uma sensibilização sobre a destinação correta do óleo de cozinha. 

B. OBJETIVO GERAL:

Aumentar a renda dos trabalhadores da Coopergarça, melhorar a qualidade de vida aos moradores do município e conscientização da comunidade escolar  sobre atitudes ecologicamente corretas.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Orientar os alunos sobre a proposta do projeto: de 1/03/2012 a 08/03/2012;

2. Sensibilizar os alunos sobre os temas em questão: de 15/03/2012 a 15/03/2012;

3. Pesquisa bibliográfica e virtual sobre os temas: de 15/03/2012 a 29/03/201;

4. Confeccionar material em Power Point para apresentação: de 29/03/2012 a 31/03/2012;

5. Apresentar  o projeto em sala de aula para avaliação: de 05/04/2012 a 05/04/2012;

6. Apresentar  o projeto desenvolvido em cada módulo para o público – alvo, através de divulgação pela unidade escolar: de 12/04/2012 a 26/04/2012; 7. Montagem do Posto de coleta de óleo de cozinha usado, para posterior repasse a coopergarça:

** A coleta ocorrerá quinzenalmente;

** A entrega do material recolhido ocorrerá mensalmente. de 26/04/2012 a 06/07/2012

D. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Destinação correta do material recolhido;
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2. Conscientização sobre a importancia das atitudes ecologicamente corretas.

Metas associadas:

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Programa de segurança no trânsito para motociclistas x qualidade de vida aos jovens da ETEC MAM no primeiro semestre de 2012

Responsável(eis): Aparecida Claudilene dos Santos / José Antonio Poletto Filho

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 03/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:      

O professor do componente curricular “ Desenvolvimento de Programas em Saúde e Segurança do Trabalho” desenvolverá a base tecnológica “ Programa de Segurança no Trânsito” em forma de pesquisa e orientando o aluno a aplicar esse treinamento para os estudantes do curso Técnico em Mecatrônica nos períodos matutino e vespertino. Em contrapartida, esses alunos, farão um levantamento estatístico das condições de segurança das motocicletas estacionadas na unidade escolar, apresentando os resultados aos alunos do terceiro módulo do curso técnico em Segurança do Trabalho. Vale ressaltar que um dos docentes

envolvidos no projeto aplica aulas nos dois cursos O estudo de tais bases tecnológicas é de suma importância para que se possa agir de forma correta e segura quando se fala em prevenção de acidentes no trânsito, aumentando essa prioridade quando se trata de um ambiente onde inúmeros jovens se locomovem em motocicletas.

B. OBJETIVO GERAL:

Conscientizar os alunos sobre suas ações o trânsito de forma correta e defensiva, colaborado assim para que os mesmos apliquem os exemplos na prática e executem um plano de ação de prevenção. Em contrapartida, os lunos do curso técnico em Mecatrônica interpretam o programa de saúde e seguraça do trabalho como um instrumento para a qualidade de vida.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Orientar os alunos sobre a proposta do projeto: de 10/03/2012 a 15/03/2012;

2. Sensibilizar os alunos sobre os temas em questão: de 19/03/2012 a 26/03/2012;

3. Pesquisa bibliográfica e virtual sobre os temas: de 02/04/2012 a 16/04/2012;

4. Confeccionar material em Power Point para apresentação: de 20/04/2012 a 10/05/2012;

5. Apresentar  o projeto em sala de aula para avaliação: de 14/05/2012 a 31/05/2012;

6. Apresentar  o projeto desenvolvido em cada módulo para o público – alvo: de 01/6/2012 a 20/06/2012;

7. Fazer análise da realização do projeto através da aplicação de questionários aos alunos envolvidos e em seguida, apresentar em reunião de curso, com coordenação e direção da ETEC: de 21/06/2012 a 06/07/2012.

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Após o término do Projeto esperamos que os alunos:

1. Executem os planos de ação e prevenção;

2. Coletem os dados existentes no ambiente de trabalho;

3. Documentem medidas de controle adotadas;

4. Informem os resultados à direção da Etec e divulguem ao público-alvo.

Metas associadas:

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Saúde e segurança na balada

Responsável(eis): Fábio Baraldi Donato

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:
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A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:    

O presente projeto tem como fundamento despertar os alunos para situações de risco ao convívio social noturno. Será desenvolvido pelos alunos do primeiro módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho, no componente de “ Fundamentos de Saúde e Segurança do Trabalho”. A pesquisa se dará focando questões sobre o álcool, a maconha e a violência, tendo como público alvo as salas do Ensino Médio, vindo a somar com o projeto sobre “ Qualidade de Vida” destinado aos mesmos. 

violência que rondam os jovens no mundo de hoje, causando prejuízos de grande proporção para a família e sociedade.

B. OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver no aluno o gosto pela pesquisa e promoção da saúde, assim como sensibilizar os alunos do Ensino Médio sobre o tema visto pela ótica do Técnico em Segurança do Trabalho.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Orientar os alunos sobre a proposta do projeto: De 12/03/2012 a 17/03/2012;

 2. Sensibilizar os alunos sobre os temas em questão: de 21/03/2012 a 28/03/2012;

3. Pesquisa bibliográfica e virtual sobre os temas: de 04/04/2012 a 18/04/2012;

4. Confeccionar material em Power Point para apresentação: de 22/04/2012 a 12/05/2012;

5. Apresentar  o projeto em sala de aula para avaliação: de 16/05/2012 a 02/06/2012;

6. Apresentar  o projeto desenvolvido em cada módulo para o público – alvo: de 06/06/2012 a 22/06/2012;

7. Fazer análise da realização do projeto através da aplicação de questionários aos alunos envolvidos e em seguida, apresentar em reunião de curso, com coordenação e direção da ETEC: de 27/06/2012 a 06/07/2012;

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Através do desenvolvimento e criatividade dos alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho em ministrarem o conteúdo e motivação dos alunos do Ensino médio, esperamos com o encerramento do projeto:

1. Capacidade e interesse na realização de pesquisas;

2. Conscientização dos alunos do Ensino Médio quanto a saúde e segurança nas festas.

Metas associadas:

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA

Responsável(eis): PAULO SÉRGIO DE CASTRO

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETO COM HORA - ATIVIDADE ESPECÍFICA

 Professor Responsável: PAULO SÉRGIO DE CASTRO

 Data de admissão: 01/ 02/1994           (   ) determinado     ( X ) indeterminado

Formação Acadêmica :  Engenharia Elétrica e Licenciatura Plena em Eletrônica Geral, Sistemas Digitais e Telecomunicações 

Título do Projeto: MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA

A. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA

Professor(a) Responsável: PAULO SÉRGIO DE CASTRO

B. RESUMO:

O presente projeto visa a manutenção dos laboratórios de eletrônica da nossa ETEC atendendo os cursos de eletrônica, mecatrônica e mecânica. O objetivo maior é de oferecer aos alunos e professores laboratórios em condições para o aprendizado prático nas áreas de eletrotécnica, eletrônica analógica,  digital e industrial, eletromagnetismo e automação. A metodologia empregada é a de executar uma constante
verificação nos equipamentos e ferramentas constituintes dos laboratórios em questão. Como resultado, temos uma melhor capacitação para os nossos alunos.

C.  RECURSOS NECESSÁRIOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS:

Os recursos necessários são otimizados no decorrer do ano, de acordo com as necessidades apresentadas, tendo como fonte a APM da ETEC e o CEETEPS. A estimativa está em torno de R$ 3.000,00 / ano.
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D. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

1. Organização funcional dos laboratórios: 01/02 a 15 /02

2. Verificação das necessidades imediatas ( manutenção de equipamentos, componentes eletrônicos, bancadas, lousa, etc... ):     16/02 a 02/03

3. Orçamento para compra de materiais necessários: 05/03 a 12/03

4. Elaboração do Horário dos laboratórios para atender os cursos de eletrônica, mecatrônica e mecânica: 13/03 a 18/03

5. Levantamento junto aos professores sobre aquisição de novos componentes para uso em experiências práticas junto aos alunos: 19/03 a 26/03

6. Reunião com os professores que ministram o componentes curricular TCC sobre as necessidades dos alunos para seus trabalhos: 12/03

7. Reunião com a Direção sobre a possibilidade de aquisição de materiais para desenvolvimento do TCC: 16/03

8. Organização funcional dos laboratórios: De 15 em 15 dias até o dia 15/12

9. Verificação periódica ( de equipamentos e componentes ): de 15 em 15 dias até o dia 15/12

10. Manutenções periódicas ( equipamentos ): Todo o mês até o dia 15/12

 

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Manutenção e Atualização e Adequação dos Laboratórios de Informática.

Responsável(eis): Denise Terumi Nakamura

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 

A. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

 Data de admissão: 15/05/1999           (   ) determinado     ( X ) indeterminado

Professor(a) Responsável: Denise Terumi Nakamura

 

Formação Acadêmica :  Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp /Bauru

 Licenciada em Informática pela Instituição Salesiana de Educação Superior – Unisalesiano  de Lins, Pós Graduação

Lato Sensu em Tópicos Avançados em Linguagem de Programação pela Universidade de Marília – Unimar

Lato Sensu em Engenharia de Componentes utilizando Java – TNT Educacional – Lins 

 A. RESUMO:

O presente projeto visa atender a comunidade escolar. A organização e manutenção dos laboratórios significa melhoria da produtividade e necessidade do docente estar apto ao exercício do processo de ensino aprendizagem. A atualização do site da escola visa atender a comunidade escolar quanto a necessidade de um resultado mais rápido e ágil utilizando a informática através deste projeto.

B. JUSTIFICATIVA:

O presente projeto visa atender a comunidade escolar, principalmente o corpo discente, pois está atento quanto a melhoria da produtividade para atender a comunidade escolar quanto à necessidade de um resultado mais rápido e ágil utilizando a informática através deste projeto.  

 C. OBJETIVOS:

- Cumprir os quesitos necessários para que um projeto pedagógico sistematizado aconteça, sob o gerenciamento e manutenção das atividades de ensino da Unidade, no que diz respeito à construção de competências que contemplem habilidades e conhecimentos;

- Suprir necessidades técnicas de conhecimento e aperfeiçoamento;

- Atender as necessidades quanto às atividades de ensino;

D. METODOLOGIA:

- Instalar os softwares adequados para suprir as necessidades dos alunos na Unidade Escolar;

- Utilizar os softwares necessários para atualizar o site da Unidade Escolar;

D. RESULTADO ESPERADO:

- Melhorar o acesso aos laboratórios de informática, deixando-o apto ao exercício do processo de ensino aprendizagem;
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- Reuniões específicas com a coordenação e professores, onde se verificará se os objetivos propostos estão sendo atingidos com eficácia ou parcialmente;

- Reuniões com os coordenadores de área a fim de se verificar se o andamento do projeto está de acordo com as necessidades para atender o bom funcionamento da Unidade Escolar.

E. RECURSOS NECESSÁRIOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS:

MATERIAIS :

 

a) Disponíveis:            - Computador

                               -  Equipamentos de informática ( impressoras, scanner )

                                   -  Internet

F. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Organização das atividades a serem trabalhadas, organizando, mantendo e disponibilizando os equipamentos satisfatoriamente adequados procurando promover um ensino aprendizagem com mais qualidade.

01/02/2012 a 20/12/2012

Diagnosticar as ocorrências e vistoriar os esquipamentos e rede.01/02/2012 a 20/12/2012

Atendimento dos docentes para  atualização  dos softwares .01/02/2012 a 20/12/2012

Testes com os equipamentos e atendimentos para danos materiais

01/02/2012 a 20/12/2012

 

 

Metas associadas:

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

Projeto: Inclusão digital dos funcionários da ETEC MAM

Responsável(eis): Andréa Carmezini Malange, Luciana Akemi Oshiiwa, Luciana Denise Leite, Leimi Nakamura Dias Moraes, Denise Terumi Nakamura

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

Numa nova perspectiva educacional, na qual a informática é inserida como recurso pedagógico, cabe às escolas um novo papel, proporcionando o

trabalho em equipe e enfatizando a capacidade do aluno de pensar e tomar decisões. O professor deve assumir o papel de facil itador, mediador,

organizador, coordenador e parceiro, atendendo às necessidades individuais dos alunos. O educador deve assumir uma nova postura no processo de

ensino-aprendizagem. E o funcionário? Qual é o seu papel nessa nova perspectiva? O de trabalhar em parceria com o professor, de forma efetiva,

para que a informática seja uti l izada da melhor forma como recurso pedagógico. Todos os profissionais que trabalham no ambiente escolar têm um

papel importante no processo educacional como um todo e devem contribuir para a construção da escola como um espaço estimulador da

aprendizagem. Dessa forma, também os funcionários da educação precisam estar capacitados para auxil iar no processo de implantação e util ização

da informática na escola. Cada um, no âmbito de sua formação e atuação na escola, tem muito a colaborar. A incorporação das novas tecnologias

de comunicação e informação na escola resulta em um processo contínuo de mudança, uma vez que as atualizações tecnológicas são constantes e

rápidas. Em função dessa rapidez evolutiva, todos os profissionais envolvidos na área precisam se atualizar freqüentemente para continuarem aptos

a util izar as ferramentas, os programas e os equipamentos de informática.

 

B. OBJETIVOS:

Capacitar os funcionários da escola para a util ização de ferramentas da informática, a fim de diversificar e ampliar os processos de

ensino-aprendizagem.

Ações Participantes Responsável Recursos Custo Cronograma

Organização do Curso Professores Luciana Denise Leite Computadores e

software adequados

Fevereiro e 1ª

quinzena de Março

Curso de Noções Básicas de

Informática e Windows 7.

Aprender a salvar arquivos em

pendrive e imprimir

Funcionários Computadores e

software adequados

17/03

24/03

31/03

14/04

Curso de Word Básico Funcionários Computadores e

software adequados

28/04

12/05

19/05

26/05

Curso de Internet – criação de e-

mail, blogs, redes sociais

Funcionários Computadores e

softwares adequados

02/06

16/06

23/06

C. RESULTADOS ESPERADOS:
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Atualização tecnológica do funcionário da escola.

 Encontrar soluções sócio ambiental para o não acumulo deste lixo .

O funcionário estar apto para auxil iar o professor no processo de ensino-aprendizagem com o uso de novas tecnologias de informação e

comunicação

 

  

Metas associadas:

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Desenvolvimento de Software e Home-Page através do Trabalho de Conclusão de Curso

Responsável(eis): Andréa Carmezini Malange, Luciana Akemi Oshiiwa, Oscar da Costa Meira Júnior, Regina Ferreira Rocha.

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

O presente projeto visa desenvolver atividade com os alunos através de interdisciplinaridade, objetivando a produção e construção de trabalho com metodologia científica usando as normas da ABNT, além de desenvolver software (comercial ou educacional) e home-pages de empresas reais, atendendo de forma efetiva tanto as micro e pequenas empresas da
cidade e região quanto os alunos do Curso de Informática nos componentes curriculares de D.S. II, P.I. e D.T.C.C., no sentido de fazer com que o aluno adquira os conhecimentos e habilidades dos mesmos, desenvolvendo efetivamente seu trabalho de conclusão de curso.   Através de pesquisas e práticas desenvolvidas, e auxiliados por professores orientadores por
eles escolhido, os alunos desenvolverão os trabalhos e, assim estarão adquirindo as competências e habilidades efetivamente.

 

B. OBJETIVOS:

1. Elaborar novas metodologias de aprendizagem para o atendimento dos alunos, suprindo assim necessidades de conhecimento e aperfeiçoamento;

2. Organizar e selecionar os diversos temas com os alunos e professores, garantindo assim a execução do Projeto no Curso;

3. Colocar em prática os conteúdos estudados no decorrer do curso;

4. Atender as necessidades quanto às atividades de ensino;

5. Reduzir o nº de Evasão, Trancamento de Matrícula e Retenção.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Ações

 

Participantes

Organização das atividades a serem
trabalhadas, juntamente com os alunos e
docentes do curso

 

Alunos do 3º
módulo

Divulgar o Projeto aos docentes e alunos,
explicitando que o Curso de Informática
através dos componentes curriculares
acima busca promover um ensino
aprendizagem com qualidade.

 

Alunos do 1º
módulo,
Professores do
curso

Acompanhar o desenvolvimento das
atividades, receber as atividades
elaboradas pelos alunos, organizar as
atividades, trabalhos, pesquisas
elaboradas entre outros instrumentos
para anotação em diário da classe

 

Alunos do 1º
módulo

Apresentação do trabalho desenvolvido
com banca de professores;

 

 

Professores e
alunos do 1º
módulo

D. RESULTADOS ESPERADOS:
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Elevação do índice “Produto” do SAI, através da redução do número de casos de Evasão, retenção e desistência do curso;

Contribuir com dados positivos para a realização do OBSERVATÓRIO;

Avaliação dos resultados obtidos, com finalidade de aprimoramento.

 

 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Histórias de Gente Grande contadas por Gente Jovem

Responsável(eis): Ana Maria Mancera da Silva Barbosa Lima, Luciana Denise Leite, Leimi Nakamura Dias Moraes, Mariza Passos dos Santos

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

A discriminação, a exclusão social, a inatividade depois da aposentadoria, em geral, são as causas mais comuns do declínio mental, físico e emocional do idoso. A vida que não é valorizada, não é vivida em todo o seu potencial, em todas as fases da existência, faz o indivíduo sentir-se frustrado, perdendo com isso grandes oportunidades de viver uma vida abundante
em todos os seus aspectos. A família e a sociedade também saem perdendo, pois deixam de aproveitar os conhecimentos e as experiências que o idoso adquiriu ao longo de sua vida.

O Brasil está envelhecendo, hoje não somos mais um país de jovens, pois a taxa de natalidade tem diminuído, enquanto a longevidade tem aumentado. Pensando nisso, desenvolveu-se o presente Projeto, que pretende criar uma ação social de cidadania, envolvendo os jovens alunos e os idosos, visando ações educacionais, envolvendo a comunidade escolar e os
idosos, valorizando seus conhecimentos, suas experiências e capacidades, promovendo a dignidade, a cidadania e a auto-realização pessoal. Sendo assim, os alunos irão até o asilo ouvir as histórias contadas pelos idosos, compartilhar verdadeiras lições de vida, pois experiência é o que não falta para eles. Após este primeiro momento, os alunos já de posse das
histórias irão recriar as mesmas na forma de história em quadrinhos, utilizando para isso de computadores e internet, estimulando assim a criatividade dos jovens. E por fim, com as histórias em quadrinhos, os alunos irão voltar ao asilo e apresentar as mesmas para os idosos, valorizando e compartilhando de suas experiências, pois contar histórias, ainda mais em
quadrinhos, recriando as mesmas, é uma prática que encanta, transmite mensagens e desperta sorrisos.

 

B. OBJETIVOS:

Promover na comunidade escolar a cidadania e nos idosos do asilo a auto-realização pessoal.

Trabalhar uma ação social fazendo uso das TICs.

Firmar parceria com o asilo São Vicente de Paula, da cidade de Garça.

Motivar os alunos a mostrar seus conhecimentos em TICs aos que não tem acesso a esta tecnologia.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Ações

 

Participantes

Apresentar e explicar o projeto para os
alunos do 3º ensino médio

 

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Visita ao Asilo com os alunos para coleta
das informações necessárias para a
criação das histórias em quadrinhos

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Criar o texto das histórias em
quadrinhos, corrigindo a gramática

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Desenvolvimento das histórias em
quadrinhos na web, utilizando programa
específico.

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Transformar as histórias em quadrinhos
em teatro.

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Apresentação das histórias em
quadrinhos terminadas para os idosos
do Asilo.

Alunos dos 3ºs
ensino médio

Encenação Alunos dos 3ºs
ensino médio

Adequar o Projeto as normas da
FEETEPS e inscrever.

Alunos dos 3ºs
ensino médio

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Estimular o aluno quanto a importância do trabalho voluntário e de ações de cidadania

 Trabalhar com o aluno o uso de novas tecnologias, não esquecendo da metodologia do ensino-aprendizagem.
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Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Pesquisa Técnico-Científica, com ênfase nas normas de escrita e leitura e de intervenção na realidade.

Responsável(eis): Vera Sganzela Santos, André Luiz Pacheco Albero, Miriã Cardoso Peralta.

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

 

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

O presente projeto visa desenvolver atividade com os alunos através de interdisciplinaridade,
objetivando a produção e construção de trabalho com metodologia científica usando as normas da
ABNT, atendendo de forma efetiva os alunos do Curso de Informática nos componentes curriculares
de I.M.C., OSA I e LTT, no sentido de fazer com que o aluno adquira os conhecimentos e habilidades
dos mesmos, alcançando um resultado positivo.    Através de pesquisas desenvolvidas, e auxiliados
por professores orientadores por eles escolhido, os alunos desenvolverão os trabalhos e, assim
estarão adquirindo as competências e habilidades efetivamente.

 

 

B. OBJETIVOS:

Elaborar novas metodologias de aprendizagem para o atendimento dos alunos, suprindo assim necessidades de conhecimento e aperfeiçoamento;

Organizar e selecionar os diversos temas com os alunos e professores, garantindo assim a execução do Projeto no Curso;

Atender as necessidades quanto às atividades de ensino;

Reduzir o nº de Evasão, Trancamento de Matrícula e Retenção.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Ações

 

Participantes

Organização das atividades a serem
trabalhadas, juntamente com os alunos e
docentes do curso

 

Alunos do 1º
módulo

Divulgar o Projeto aos docentes e alunos,
explicitando que o Curso de Informática
através dos componentes curriculares
acima (1º módulo) busca promover um
ensino aprendizagem com qualidade.

 

Alunos do 1º
módulo,
Professores do
curso

Acompanhar o desenvolvimento das
atividades, receber as atividades
elaboradas pelos alunos, organizar as
atividades, trabalhos, pesquisas
elaboradas entre outros instrumentos
para anotação em diário da classe

 

Alunos do 1º
módulo

Apresentação do trabalho desenvolvido
com banca de professores;

 

 

Professores e
alunos do 1º
módulo



D. RESULTADOS ESPERADOS:

Elevação do índice “Produto” do SAI, através da redução do número de casos de Evasão, retenção e desistência do curso;

Contribuir com dados positivos para a realização do OBSERVATÓRIO;

Avaliação dos resultados obtidos, com finalidade de aprimoramento.

 

 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: Tecnologia com Produtividade.

Responsável(eis): Andréa Carmezini Malange, Luciana Denise Leite, Denise Terumi Nakamura, Luciana Akemi Oshiiwa, Aloísio Pinto, Oscar da Costa Meira Jr

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

Analisando o quadro geral de avaliação dos indicadores do SAI/2011, observou-se uma preocupação quanto o índice de desempenho escolar (evasão). Como solucionar a questão do aumento do índice é a meta de trabalho de equipe, onde todos os professores envolvidos buscam um resultado positivo. Este projeto com início em 2009 dará continuidade no decorrer
do ano letivo de 2012.

 

 

B. OBJETIVOS:

Diminuir o índice de evasão, valorizando o aluno e freqüência máxima do professor;

Aumentar o número de demanda do curso.

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Ações

 

Participantes

Criar um Banco de Dados com alunos
em situação de trancamento ou por outro
motivo que o levou a não conclusão do
curso, auxiliando a Secretaria
Acadêmica.

 

Professores da
Área de
Informática,
Secretaria
Acadêmica

No final de cada mês, verificar os alunos
faltosos de cada sala e entrar em contato
com os mesmos para saber o motivo.

Professores da
Área de
Informática, Alunos
faltosos

No início de cada semestre entrar em
contato com os alunos em situação de
trancamento ou desistentes para que
tenham oportunidade de assim concluir o
curso.

Professores da
Área de
Informática, Alunos
em situação de
trancamento ou
desistentes

No final de cada semestre atualizar o
Banco de Dados.

Professores da
Área de
Informática,
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Secretaria
Acadêmica

Divulgar os trabalhos de nossos alunos
assim como o curso e eventos
realizados.

 

 

 

 

Professores da
Área de
Informática, Alunos
da Escola

Realizar palestras com profissionais e
ex-alunos que estão atuando na área

 

Alunos do Curso
de Informática

Registrar relação de estágios oferecidos
pelas empresas, e criação de programa
para acompanhamento dos estágios

 

 

 

 

Professores de
DTCC e DS II e
alunos do 3º ciclo
de Informática
além do Professor
responsável pelo
Estágio

Distribuir o perfil dos alunos nas
empresas locais e regionais via e-mail

Professor
responsável pelo
Estágio e alunos

Incentivar os alunos no desenvolvimento
de TCC’s criativos e inovadores para
apresentação na FEETEPS

Professores de
DTCC e DS II e
alunos do 3º ciclo
de Informática

D. RESULTADOS ESPERADOS:

Diminuição da evasão.

 Aumento da demanda do curso.

Alunos e futuros técnicos motivados, criativos e inovadores.

 

 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: CONSTRUINDO PROTÓTIPO

Responsável(eis): Edson Mancuzo

Data de Início: 02/04/2012

Data Final: 30/11/2012

Descrição:

Professor Responsáv el: Edson Mancuzo

Equipe de Professores Responsáv eis: 

Alexandre Santos de Almeida;

Paulo Sérgio de Castro;

Ulysses de Barros Fernandes;

Gilberto Foganholi;

Edson Detregiachi;

José Antonio Poletto Filho;

Yuji Yamamoto;

Laerte Edson Nunes;

Marco Aurélio Drapé;

Bruno Eduardo Paiva Mancussi;

Karina Spigolon Peron;

Luis Fernando Meguerditchian.

A. RESUMO E JUSTIFICATIVA:



A. RESUMO E JUSTIFICATIVA:

 A escola não possui laboratório, nem equipamento didático relacionado a demonstração / aprendizagem de Robótica. Nossa proposta é elaborar um protótipo de braço robótico com movimento em três eixos, que pode ser uti l izado como base para o entendimento dos conceitos de automação industrial / robótica.

B. OBJETIVOS:

1. Possuir um braço robótico para demonstração / aprendizagem dos alunos de Mecânica / Mecatrônica;

2. Melhorar o entendimento dos conceitos de robótica e automação na indústria;

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Realizar reunião de planejamento do projeto: docentes e alunos: 1ª. quinzena de abril;

2. Definir diagrama em blocos do equipamento: docentes e alunos: 2ª. quinzena de abril;

3. Pesquisar materiais a serem empregados na construção do protótipo: docentes: 1ª. semana de maio;

4. Realizar orçamento dos materiais: docentes: 2ª. e 3ª. semana de maio;

5. Apresentar os orçamentos e definir compra dos materiais: docentes: 4ª. semana de maio;

6. Usinar peças mecânicas – 1º. eixo: docente e alunos: 1ª. e 2ª. semana de junho;

7. Montar parte mecânica - 1º. eixoDocente e alunos: 3ª. e 4ª. semana de junho;

8. Usinar peças mecânicas – 2º. eixo: docente e alunos; 1ª. e 2ª. semana de julho;

9. Montar parte mecânica -  2º. eixo: docente e alunos: 1ª. e 2ª. semana de agosto;

10. Usinar peças mecânicas – 3º. eixo: docente e alunos: 3ª. e 4ª. semana de agosto;

11. Montar parte mecânica - 3º. eixo: docente e alunos: 1ª. e 2ª. Semana de setembro;

12. Montar parte Eletrônica  - Placas / Comandos: Docentes e alunos: 1ª., 2ª., 3ª.,  4ª. semana de junho;

13. Montagem completa – Mecânica / Eletrônica: docentes e alunos: 3ª. e 4ª. semana de setembro;

14. Testes e ensaios – Mecânica / Eletrônica: Docentes: 1ª., 2ª., 3ª. e 4ª. semana de outubro;

15. Apresentar o projeto realizado aos novos alunos da ETEC: docente e alunos: 1ª, 2ª. semana de novembro;

D. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Possuir um braço robótico para demonstração / aprendizagem dos alunos de Mecânica / Mecatrônica;

2. Melhorar o entendimento dos conceitos de robótica e automação na indústria.

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: RESPONSÁVEL LOCAL MICROSOFT

Responsável(eis): OSCAR MEIRA JÚNIOR

Data de Início: 02/02/2012

Data Final: 31/12/2012

Descrição:

RESUMO:

Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto Gestão de Parceria Microsoft/Centro Paula Souza, que tem como responsável o Prof. Ralfe Della Croce Filho e encontra-se devidamente registrado no SAEP. A parceria Centro Paula Sousa / Microsoft através do MSDNAA (Microsoft Developers Network Academic Alliance) proporciona aos estudantes, professores e servidores das Escolas Técnicas (Etecs), das

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e da Administração Central do Centro Paula Souza download gratuito dos produtos de desenvolvimento Microsoft e a instalação dos programas nos laboratórios de informática institucionais e nos equipamentos pessoais, com chaves de instalações originais, e também disponibiliza o 
possível criar e editar documentos do Word, Excel, PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet e o serviço SkyDrive que permite a edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente na web. O projeto visa a operacionalização das atividades a serem desenvolvidas na unidade de ensino, bem como promover relacionamento entre a unidade de ensino, equipe operacional e a
Microsoft provendo apoio ao projeto MSDNAA, organizando e oficializando as informações entre a unidade de ensino e as equipes regional e operacional, gerenciar a distribuição dos softwares cedidos através da parceria, garantir a transparência das informações sobre o projeto e a distribuição de seus benefícios à unidade de ensino.

OBJETIVOS:

Esclarecer  a  todos  sobre  a  importância  desse  canal  de  comunicação, dando ênfase ao  fato de que a Superintendência  irá utilizá-lo para envio de comunicados diretos a diretores, coordenadores, professores e alunos; 
Divulgar que o projeto possibilita que todos que possuem as contas de e-mail e as utilizam com  freqüência possam baixar softwares da Microsoft totalmente gratuitos através do programa MSDNAA; 
Orientar  os  ingressantes  sobre  a  existência  do  projeto  e  divulgar  seus benefícios; 

Distribuir as  contas de email a alunos  ingressantes e garantir a ativação das mesmas; 
Dar  suporte  a  alunos,  professores  e  funcionários  em  ocorrências relacionadas  as  contas  de  emails  e  aos  softwares  disponibilizados  no projeto garantindo sua utilização; 
Participar de eventos e  treinamentos oferecidos pelos organizadores do projeto agindo como multiplicador em sua unidade; 
O  projeto  oferece  benefícios,  campanhas  e  premiações.  Divulgar  e incentivar  a  todos  para que  participem  a  fim  de  concorrer  aos  prêmios oferecidos;  

Facilitar e promover a comunicação entre a equipe  regional e a unidade de ensino; 
Manter a equipe de suporte informada das ocorrências; 
Garantir a transparência das informações. 

Divulgar o portal da coleção técnica nas unidades; 
Garantir  o  acesso  ao  portal  da  coleção  técnica  através  do  email institucional; 
Garantir  junto  ao  coordenador  local  do  Clickideia  acesso  ao  portal  (do Clickideia) através do email institucional; 

Verificar  eventuais  erros  de  acesso  aos  usuários,  páginas  e  serviços oferecidos pelo Clickideia e gerar relatórios; 
Verificar e indicar situação dos servidores off-line Clickideia;

JUSTIFICATIVA:

As  ações  executadas  diretamente  na  unidade  de  ensino  relacionadas  ao contrato MSDNAA e ao Live@edu que garantam a utilização dos softwares, serviços e benefícios oferecidos pelo projeto são fundamentais para a efetiva implantação da parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft. Este projeto visa garantir o acesso de  alunos, professores e  funcionários  aos benefícios oferecidos pelo projeto  assim
como prestar suporte na utilização dos portais do clickideia e da coleção técnica.

METODOLOGIA:

Gerenciamento  de  solicitação  e  recebimento  de  contas  de  email  de alunos ingressantes. 

mailto:Live@edu
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Distribuição das contas de email a alunos ingressantes e garantia da ativação das mesmas. 
Suporte a alunos, professores e funcionários em ocorrências relacionadas as contas de  emails  e  aos  softwares  disponibilizados  no  projeto  garantindo sua utilização. 

Participação  em  eventos  e  treinamentos  oferecidos  pelos  organizadores  do projeto agindo como multiplicador em sua unidade.

RESULTADO ESPERADO:

 Aumentar em 70% a utilização dos recursos providos pela parceria em minha unidade. 
Resolver 70% das questões  levantadas pela unidade de ensino de imediato, encaminhando os 30% de questões não  resolvidas  à  Equipe Regional para  solução posterior. 

Garantir  a  qualidade  e  agilidade  na  divulgação  de  informações  entre  a 
unidade de ensino e equipe regional.

ATIVIDADES:

1. Aumentar em 70% a utilização dos recursos providos pela parceria em minha unidade; resolver 70% das questões levantadas pela unidade de ensino: 01/03/2012 07/03/2012   
2. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 08/03/2012 21/03/2012   

3. Participação em reunião com Equipe Administrativa, Operacional e Responsáveis Locais: 22/03/2012 22/03/2012   
4. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 26/03/2012 09/04/2012   
5. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 10/04/2012 24/04/2012   

6. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 25/04/2012 09/05/2012   
7. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 10/05/2012 25/05/2012   
8. Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia: 28/05/2012 31/05/2012   

 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e c  01/06/2012 15/06/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  18/06/2012 02/07/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  03/07/2012 17/07/2012   

 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  18/07/2012 01/08/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e co  02/08/2012 09/08/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  10/08/2012 24/08/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  27/08/2012 10/09/2012   

 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e co  11/09/2012 25/09/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  26/09/2012 10/10/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  15/10/2012 29/10/2012   

 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  30/10/2012 07/11/2012   
 Participação em reunião com Equipe Administrativa, Operaciona e Responsáveis Locais.  08/11/2012 08/11/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  09/11/2012 22/11/2012   

 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  23/11/2012 07/12/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  10/12/2012 21/12/2012   
 Suporte aos alunos, professores e funcionários para emails e softwares oferecidos pelo projeto e no acesso aos portais clickideia e  26/12/2012 31/12/2012 

 
 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

Projeto: Bullyng

Responsável(eis): Maria Inez Galvani Kagueyama e Rony Ciriello

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2013

Descrição:

Professor Responsáv el: Maria Ap. Inez Galv ani Kagueyama
 

                                          Rony Ciriello Mazetto

 A. EQUIPE DE PROFESSORES ENVOLVIDOS:

Adalberto Cristiano Leopoldo Alves Pasine – Língua Portuguesa e Literatura

Adelíria Correa – Gestão Empresarial

Ana Maria Manceira da Silva Barbosa de Lima – Língua Portuguesa e Literatura

Ana Maria Prande Pereira – Geografia e Filosofia

Cleuza Maria Ribeiro da Silva Vargaftig – História

Bruno Eduardo Paiva Mancusi – Física

Eliana Sandra Evangelista da Silva– Inglês

Francisco Koschi Tanoue - Química

Jacson Gil Fernandes – Biologia

Leimi Nakamura Dias Moraes – Sistema de Informação

Luciana Leite – Sistema de Informação

Luciane Ap. Colhados Kemp – Matemática
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Marcos Luchiari Baraldi – Matemática

Maria Ap. Inez Galvani Kagueyama – Artes

Mariza Passos dos Santos – Língua Portuguesa e Literatura

Rony Ciriello Mazetto – Sociologia

Rosi Mara Ferrari Leite – Educação Física

Silvia Regina Martins dos Santos - Gestão Empresarial.

 
 
 
B. META DA ESCOLA À QUAL O PROJETO ESTÁ VINCULADO:

 
1-    Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

2-    Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o início da construção da área de laboratórios e outras dependências.

3-    Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazes.

4-    Diminuir a evasão em 10% e a retenção para 20% oportunizando capacitações em diferentes áreas do conhecimento e sensibil ização.

5-    Sensibil izar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

6-    Acompanhar em 100% a elaboração, desenvolvimento, alinhamento do PTD com os planos de curso e seu registro no NSA.

 
 
C. RESUMO E JUSTIFICATIVA:

 
O projeto se faz necessário em decorrência dos casos de bull ing envolvendo o adolescente amplamente divulgado nos meios de comunicação de massa. Em nossa U.E já recebemos diversas reclamações em anos anteriores que teriam recebido bullying dentro da escola. Tornando-se de suma importância à conscientização neste conhecimento aos alunos e toda comunidade da U.E, apesar de nenhum caso ter se confirmado, deverá ser feita uma conscientização preventiva para a aceitação da diversidade e diferenças individuais e

socioculturais.Sob a orientação dos professores os alunos farão leituras e pesquisas; assistirão palestras com a finalidade de se conscientizarem do problema do bullying, mas ao mesmo tempo exercitarem habilidades, aprenderem novos conceitos em áreas de conhecimento como a Sociologia e a Filosofia. Ao final serão capazes de apresentarem suas opiniões e conclusões util izando diferentes ferramentas de linguagem tanto as tradicionais como ma escrita e figurativa, como aquelas possíveis através da tecnologia uti l izando

computadores.Esse projeto faz um elo imprescindível entre as áreas do conhecimento colaborando para enriquecer o processo ensino-aprendizagem tornando a construção do saber algo imprescindível para a melhoria da qualidade de ensino.

Justifica-se por ser importante para o aluno quanto para o professor, pois ambos conseguem desfragmentar o conteúdo, se envolver de forma mais significativas nas atividades propostas pelo projeto.

 
D. OBJETIVOS:

 
* Conscientizar a comunidade escolar para a necessidade de respeito aos indivíduos e suas características pessoais;* Analisar e contextualizar diferentes problemas sociais;* Interpretar textos relativos ao bullying;

* Desenvolver um ambiente escolar seguro e sadio onde haja amizade, solidariedade e respeito às características de cada aluno.

 
E. RECURSOS NECESSÁRIOS:
Os recursos necessários serão todos que estiver disponíveis na Unidade como os laboratórios de informática, data show e humanos, contando com a participação de todos os Professores, Coordenadores e Coordenação Pedagógica e não há custos para esse projeto.

 
F. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
1. Entregar manual do aluno e leitura; atividade de socialização: alunos e comunidade: 02/02/2012 a 17/02/2012;

2. Análise e elaboração do projeto; professores: 20/02/2012 a 09/03/2012

3. Exposição do projeto aos alunos e pedidos de sugestões; alunos e representantes de classe: de 12/03/2012 a 23/03/2012;

4. Leitura e interpretação dos textos, pesquisas de casos na Internet; alunos: primeira quinzena de abril;

5. Pesquisas sobre áreas e conceitos da Sociologia e Filosofia que podem ser relacionadas para estudo do tema; alunos/ professores: primeira quinzena de abril;

6. Elaboração de slides (power-point), carti lhas e folders; comunidade escolar: segunda quinzena de abril;

7. Palestras sobre o tema; alunos, professores, pais e funcionários: primeira quinzena de maio;

8. Produzir artigos de opinião; alunos: segunda quinzena de maio;

9. Elaboração de minicursos a pais e funcionários; pais e funcionários: segunda quinzena de junho;

10. Análise das ações realizadas e planejamento de novas ações para o segundo semestre; professores: 21/07/2012 e 22/07/2012.

 
G. AVALIAÇÃO:
Será feita durante todo o processo através da observação direta dos alunos e das atividades desenvolvidas durante o período em que o projeto estiver sendo desenvolvido.

 
 

E. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Envolvimento de toda comunidade escolar

2. Percepção da comunidade escolar para a importância da interdisciplinaridade para o desenvolvimento de competências

3. Conscientização dos alunos sobre os problemas e sofrimentos gerados pelo bull ing.

4. Não haver ocorrências de casos de bull ing nesta ETEC

5. Socialização dos resultados deste projeto em outras Unidades de Ensino.

 

 

Metas associadas:

Projeto: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO E EXAUSTÃO DE GASES ORIUNDOS DO PROCESSO DE SOLDAGEM

Responsável(eis): Lauro Verevi Franco, Gilberto Foganholi e Ezequias Cuba

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2013

Descrição:

A. JUSTIFICATIVA:    

Devido a grande quantidade de gases e fumaça desprendidos durante a soldagem, é necessário que os mesmos sejam captados e lançados fora do ambiente do laboratório.    O espaço exíguo destinado às práticas de solda, eo fato de o mesmo estar agregado a oficina de usinagem, sem a retirada dos gases e fumaça, faz com que o ambiente seja insalubre, e além disso, desconfortável a todos os usuários, impossibilitando a

utilização dos dois ambientes simultaneamente.                                              

B. OBJETIVO  GERAL:

Proporcionar um ambiente mais salutar e apropriado às aulas de Tecnologia em soldagem, permitindo o uso simultâneo com outras disciplinas.                                         

C. OBJETIVO ESPECÍFICO:    

Implantar um sistema de exaustão para a fumaça gerada nas aulas de soldagem.        

D. METODOLOGIA:

 1-    Execução do projeto;
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2-    Levantamento do material necessário e seu respectivo custo;

3-    Alteração do leiaute do ambiente de soldagem;

4-    Instalação do sistema.                                

E. MATERIAIS E INSUMOS: 

1. Mangueira espiralada;

2.

Material Quantidade Custo

Mangueira espiralada   

Conexões   

Válvulas em PVC   

Derivações   

   

                                  RECURSOS FIONANCEIROS   Através da APM da Etec MAM                                 RECURSOS HUMANOS Professores: 1-    Lauro Verevi Franco2-    Gilberto Foganholi3-    Luiz Fernando Meguerdtchian4-    Marco Aurélio Drapé5-    Yuji Yamamoto6-    Ezequias Cuba7-    Karina Peron8-    Ulisses de Barros Fernandes Alunos:Alunos do 1º,2º,3º e 4º módulos do curso Técnico em
Mecânica. Disciplinas envolvidas:1-    Segurança Ambiental e do Trabalho2-    Automação  I e II3-    Tecnologia em Soldagem4-    Processos de fabricação I, II, III e IV5-    Aplicativos Informatizados em Mecânica Outros cursos envolvidos1-    Técnico em segurança do trabalho2-    3ª série do Ensino médio3-    Técnico em Mecatrônica ( com supervisão do Prof. Yuji Yamamoto) Funcionamento das parcerias com
outros cursos:1-    Troca de experiências;2-    Informações sobre legislações pertinentes3-    Informações sobre radiações e gases liberados na soldagem                               CRONOGRAMA              Durante o período letivo de 2012.                        EVENTOS SOCIAIS E DE CIDADANIA 1- Desenvolver nos alunos a cultura da segurança e prevenção de acidentes e doenças do trabalho;2- Contextualizar as bases

tecnológicas teóricas com ações  práticas;3- Interagir com outros cursos difundindo normas e atitudes sobre prevenção de acidentes;4- Promover oportunidades aos alunos de encontrarem soluções para uma situação problema;5- proporcionar aos alunos a oportunidade de agirem como multiplicadores da questão segurança, no seu meio social e profissional;6- Criar condições para que alunos tomem conhecimento, das
normas de segurança do trabalho, e atitudes responsáveis;7- Demonstrar para a população em geral, a preocupação da escola com a segurança dos seus alunos;8- Desenvolver o espírito de trabalho em equipe;9- Socializar o ambiente de trabalho;10- Respeitar a saúde e a segurança do aluno trabalhador.                           Conclusão    O referido projeto proporcionará um ambiente de trabalho mais saudável, limpo, e com
isso, preservando a saúde de nossos alunos e professores. Lembrando que essas ações vem reforçar aquilo que se fala em salas de aulas, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho.

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2012

Responsável(eis): MARIA ANGELA PIOVEZAN FERREIRA

Data de Início: 01/08/2010

Data Final: 28/07/2013

Descrição:

ETEC SEDE:  MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO  -  088   _ Município:   GARÇANOME DA CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF CEL GALDINO RIBEIRO        _Município:    GÁLIA

Nome do docente:   MARIA ANGELA PIOVEZAN FERREIRA                        Doc. Identidade:  10.646.058-4

Contratado pelo CEETEPS em:  01/02/1995                     Matrícula:     880111                  Categoria: PROFESSOR VI

E-mail:mariaangelapferreira@bol.com.br

Número HAE: 10haes (contrato com a Prefeitura Municipal de Gália)

REQUISITOS

Titulação                      (  X   ) Graduação    TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS  /  PEDAGOGIA

                           ( X    ) Licenciatura Plena/equivalente   ESQUEMA I                                    

                                        (  X   ) Especialização  - TÓPICOS AVANÇADO EM PROCESSAMENTO DE DADOS   - DIDÁTICA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

 

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (      ) não (  X   ) sim

Possui pelo menos três anos de experiência docente na Instituição. (  X   ) sim           (      ) não

Possui pelo menos um ano de experiência em direção de escola (     ) ou coordenação pedagógica (    ), de área ( X   ) ou de curso ( X   )

(  X   )Atende a todos os requisitos previstos no artigo 1º da Portaria CEETEPS nº 194/09.

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

Etec-sede (código e nome da unidade): MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO - 088

 Nome da Classe Descentralizada: EMEF CEL GALDINO RIBEIRO

 Município: GÁLIA 

Tipo do Convênio: PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Docente: MARIA ANGELA PIOVEZAN FERREIRA                                                                     Categoria: PROF V

Exerce outra função no CEETEPS, além da função de Professor? (   X     ) sim       (      ) não

Qual? COORDENADOR DE PROJETOS

Local de trabalho: ETEC PAULO GUERREIRO FRANCO - 092

Carga Horária Semanal: 44hs

 

1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 5



Noite: 5

Total: 5

2. NÚMERO DE COORDENADORES DE ÁREA: 

Informática: 1   

 

3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS POR PERÍODO:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 36

Total: 36

 

4. NÚMERO DE LABORATÓRIOS:

Laboratório de Informática: 2

 

A. JUSTIFICATIVA: Mediante Parceria da ETEC Monsenhor Antonio Magliano e Prefeitura Municipal de Gália, faz-se necessária a atuação de um Coordenador Responsável pela Classe Descentralizada, para atuar em atividades vinculadas ao projeto político pedagógico, tais como o planejamento de atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; participação nas atividades de recuperação contínua e paralela e progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução.

B. OBJETIVO:Buscar integração entre docentes, prestando orientação aos novos professores; Acompanhar as atividades realizadas nos ambientes didáticos –laboratórios – da escola;Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela;Responsabilizar-se pelo atendimento aos alunos;

 C. METODOLOGIA:Reuniões quinzenais com a direção da ETEC e mensais com os docentes;Reuniões com representantes de classe;Controle de material, livros;Observação direta de atividades técnico-pedagógica;Promover a participação em eventos e palestras;Utilização de e-mail para agilizar as informações com a comunidade escolar da classe descentralizada

D. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Planejamento das atividades pedagógicas com os professores: 01/02/2012  a 02/03/2012;

2. Definição junto à direção da Etec sede dos princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico: 01/02/2012 a 02/03/2012;

3. Elaboração de projetos para o 1º semestre 2012 em consonância com as  metas educacionais: 23/02/2012 a 23/03/2012;

4. Articular as ações da classe com outras instituições: 19/03/2012 a 13/04/2012;

5. Possibilitar e divulgar capacitações e formação contínua dos professores: 11/04/2012 a 10/05/2012;

6. Implementação de trabalho e atividades de recuperação da aprendizagem: aproveitamento; Discussão de dados com o conselho de classe;

 Acompanhamento das atividades com os docentes e alunos; Avaliação dos resultados: 05/03/2012 a 04/04/2012, 09/04/2012 a 30/04/2012, 09/04/2012 a 09/05/2012 e 10/05/2012 a 08/06/2012, 11/06/2012 a 06/07/2012;

7. Apresentação dos índices de rendimento e freqüência escolar: Mensal

8. Acompanhamento do diário de classe: Mensal;

9. Divulgação do aproveitamento intermediário – pós conselho de classe: Abril

10. Atender pais, alunos e professores: Semestral;

11. Manter contato com a ETEC sede: Semanalmente;

  

E. RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se ao final do semestre:   Maior integração entre docentes e alunos;   Maior produtividade e participação entre direção, coordenação de área, pedagógica, docentes e alunos;   Atendimento de modo eficaz aos anseios dos alunos;   Assegurar para o desenvolvimento das competências previstas no Plano de Curso e Planos de Trabalho Docentes.

 

 

F. PARECER DE DIRETOR:

O plano do coordenador está integrado ao Projeto Político Pedagógico da ETEC sede, está de acordo com as metas do CPS e todas as atribuições estão contidas no presente plano.

 

 G. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

1-       Regimento Comum das ETECs do CEETEPS

2-       Deliberação CEETEPS nº 10/09

3-       Portaria CEETEPS nº 194/09

4-       Instrução CETEC nº 001/09

5-       Plano Escolar da Unidade de Ensino

6-       Metas e Projetos da CETEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: Lixo Eletrônico – Conscientização e Descarte

Responsável(eis): Luciana Denise Leite, Andréa Carmezini Malange, Denise Terumi Nakamura

Data de Início: 04/02/2012

Data Final: 31/12/2013

Descrição:

Resumo/ Justificativa:

 

A atual situação global quanto ao meio ambiente, leva-nos a pensar o que podemos fazer para
solucionar a questão do depósito de tanto “lixo” que é produzido por dia. Na área digital, quando
estamos lidando com computadores, que são peças que a cada dia evoluem para atender as
necessidade do homem, são descartados ou armazenados de forma que ao passar do tempo não
são mais úteis e podem até contribuir para a degradação do meio ambiente. O primeiro passo é a
conscientização do homem quanto o uso correto e adequado das máquinas para seu próprio
propósito de necessidade, não só acompanhar o lançamento e aquisição imediata do novo e
esquecendo-se do “velho” e procurar oportunidades de reutilização.

 

 

Objetivos:
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Criar programas de descarte correto de equipamentos.

Participar de campanhas de reciclagem de sucata.

Criar oportunidades para a reutilização de peças.

Ações

 

Participantes

Criar folders sobre informações do lixo
digital, pesquisando e orientando como o
descarte correto de equipamentos é
importante para o meio social.

 

 

Alunos do 1º ciclo

Elaborar animações (jogos) de como
descartar o lixo digital.

 

Alunos do 2º ciclo

Elaboração de sites e blogs das ações
realizadas informando sobre sites que
dão exemplos de soluções para o
direcionamento do lixo eletrônico

Alunos do 3º ciclo

Campanha da reutilização e descarte
corretos do lixo eletrônico.

 

Professores e
alunos do curso

Resultados Esperados:

Conscientização dos cuidados  com o meio ambiente e o descarte correto dos equipamentos.

 Encontrar soluções sócio ambiental para o não acumulo deste lixo .

Atender todas as metas da U.E..

 

 

Metas associadas:

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> -Participação da FEETEPS com inscrição de no mínimo um trabalho.

-> -Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para a área construção de laboratórios: Metalografia, Metrologia, Eletrônica Analógica e Digital.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

Projeto: PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2012

Responsável(eis): André Luiz Pacheco Albero

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/07/2013

Descrição:

ETEC SEDE: Etec Monsenhor Antonio MaglianoMunicípio: Garça

NOME DA CLASSE DESCENTRALIZADA: E.M.E.F. GOVERNADOR MÁRIO COVAS     

Município:Álvaro de Carvalho                              

Nome do docente: André Luiz Pacheco Albero        Doc. Identidade: 13.741.866-8

Contratado pelo CEETEPS em 09/11/2007                      Matrícula: 022851              Categoria: I

Email: andre.albero@etec.sp.gov.br

Número HAE: 10

Outras Unidades em que ministra aulas: 093 - ETEC Deputado Paulo Ornellas Carvalho de Barros

 
REQUISITOS:

 
Titulação                        (X) Graduação: Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios
                                    (X) Licenciatura Plena/equivalente: Informática
                                    (X) Especialização: Administração e Marketing
                                    (     )  Mestrado _______________________

                                     (   ) Doutorado _______________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (   )não           (X) sim

mailto:andre.albero@etec.sp.gov.br
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Possui pelo menos três anos de experiência docente na Instituição. ( X)   sim           (    ) não

Possui pelo menos um ano de experiência em direção de escola (    ) ou coordenação pedagógica  (    ), de área (    ) ou de curso  (X ).

(X) Atende a todos os requisitos previstos no artigo 1º da Portaria CEETEPS nº 194/09. 

 

 
PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2012

Tipo do Convênio: Programa de Expansão da Educação Profissional - fase II 

Formação Acadêmica: Tecnologia da Informática para Gestão de Negócios

 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: Administração e Gestão de Pequenas Empresas (Telecursotec), Instalação e Manutenção de Computadores, Análise de Programação, Operação com Softwares aplicativos para Administração, Gestão de Sistemas Operacionais.

1. NÚMERO DE PROFESSORES POR CURSO E PERÍODO:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. NÚMERO DE COORDENADORES DE
ÁREA:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite 1

3. NÚMERO DE CLASSES E ALUNOS:

Manhã: 0

Tarde: 0

Noite: 35

Total: 35       

4. NÚMERO DE LABORATÓRIOS:

Laboratório de Informática: 1        

 

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESENTRALIZADAS - 2012    

A. IDENTIFICAÇÃO:

Etec-sede (código e nome da unidade): Etec Monsenhor Antonio Magliano

Nome da Classe Descentralizada: EMEF Governador Mário Covas

Município: Álvaro de Carvalho

Tipo de Convênio: Programa de Expansão Profissional - Fase II

Docente Responsável: André Luiz Pacheco Albero                   nº HAE: 10

 

B. JUSTIFICATIV:

Tendo em vista a carência de cursos profissionalizantes no município vizinho e a dificuldade de locomoção de parte deste público até nossa Unidade Sede, foi-nos solicitado a possibilidade da abertura de uma classe descentralizada na área de Administração de Empresas para suprir tal deficiência e, em função disto faz-se necessário a presença de um profissional para gerir e administrar as necessidades nesta nova unidade,

bem como supervisionar as propostas pedagógicas elaboradas nos Planos de Trabalho Docente, auxiliar os docentes na correta aplicação de didáticas e metodologias de ensino visando implementar melhoria no desempenho dos docentes e discentes, com o intuito principal de melhoria na absorção de habilidades e competências, parte principal no processo didático-pedagógico. Cabe também o acompanhamento e zelo
diante da estrutura física da unidade e a mediação de eventos junto a Comunidade Escolar no Município em questão.

C. OBJETIVO:

1- Organização geral do quadro curricular e carga horária dos diversos componentes do currículo com a adequação ao Calendário Escolar da unidade;

2- Assessorar Docentes na análise da clientela, recursos disponíveis e nas atividades administrativas e acadêmicas cotidianas;

3- Supervisionar o trabalho Docente cotidianamente cumprindo prazos e metas pré-estabelecidas para a unidade;

4- Auxílio aos docentes quanto ao Sistema de Avaliação, prevendo normas de adaptação, recuperação, reposição de aulas e compensação de ausências;

5- Participar efetivamente junto a Comunidade Escolar no Município e propor melhorias que atendam as necessidades dos Discentes e Docentes;

6- Promover a atualização e capacitação dos docentes, bem como suas necessidades globais para o bom desempenho funcional;

7- Acompanhar rotineiramente as atividades pedagógicas, realizar reuniões periódicas, promover a integração da Unidade Descentralizada junto a Sede e a Comunidade escolar;

8- Realizar ao final de cada período a sondagem e promover diagnósticos da realidade da unidade;

9- Sobretudo, prever e definir os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem.
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D. METODOLOGIA:

1- Reunião semanal com o corpo discente, direção escolar, coordenação pedagógica, diretoria acadêmica e administrativa para corrigir possíveis desvios dos objetivos;

2- Acompanhamento semanal aleatório em sala de aula em consonância com o que fora proposto;

3- Supervisão direta das atividades pedagógicas e sondagem das necessidades dos docentes e discentes;

4- Quantificar periodicamente junto a Comunidade Escolar a aferição dos objetivos principais traçados através de pesquisas individuais e coletivas;

5- Reunião mensal com os alunos representantes de sala;

6- Dar abertura a sugestões de melhorias em todos os sentidos a toda a Comunidade Escolar com a aplicação da Caixa de Sugestão ou através de um Blog a ser criado em consonância aos aspectos profissionais e a todos os serviços executados na unidade.

7- Promover dinâmicas mensais que venham a fortalecer a sinergia proposta inicialmente junto ao Corpo Docente e os Discentes, fortalecendo laços e diminuindo probabilidades de evasão.

 

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Supervisão e assessoramento contínuo aos Docentes e Discentes junto ao Projeto da Classe Descentralizada de Técnico em Administração: 13-17-24-27-29/02/2012; 05-12-15-19-21-26-28/03/2012 ; 02-09-16-19-23-27-30/04/2012; 04- 07-14-21-28/05/2012; 04-07-14-21-28/05/2012; 04-11-18-27-29/06/2012; 06-13/07/2012; 06-13-20-27/08/2012; 03-10-17-24/09/2012; 01-08-22-29/10/2012; 05-12-
19-26/11/2012; 03-10-14/12/2012

2. Adequar o Horário de Aulas do Curso de Administração de acordo com a necessidade pedagógica em conjunto com a Direção:13-15/02/2012 e 25-27/07/2012.

3. Aprazar a entrega dos Planos de Trabalho docentes: 24/02/2012 e 27/07/2012.

4. Participar das reuniões da Direção com coordenação, diretora acadêmica e de serviço: 15-29/02/2012; 07-14-21-28/03/2012; 04-11-18-25/04/2012; 02-09-16-23-30/05/2012; 06-13-20-27/06/2012; 04-25/07/2012; 01-08-15-22-29/08/2012; 05-12-19-26/09/2012; 10-17-24-31/10/2012; 07-14-21-28/11/2012; 05-12/12/2012.

5. Apurar as sugestões da Comunidade Escolar e dar sustentação as necessidades e sugestões quando necessárias: quinzenalmente

6. Consulta a caixa de sugestão e NSA elaborando planilha de ação: semanalmente

7.Supervisionar o registro do conteúdo programático no NSA em consonância com o Plano de Trabalho Docente: Semanalmente

8. Incentivar o trabalho em equipe, o convívio social entre Docentes, Discentes, representantes de sala: Semanalmente

9. Estimular a criatividade, formas de didáticas e práticas pedagógicas dos docentes: Diariamente

10. Zelar junto aos Docentes e Comunidade Escolar pela não ocorrência de evasão escolar sem motivo justificado: Diariamente

11. Promover eventos sociais entre os Discentes e a Comunidade Escolar no Município da Classe Descentralizada, bem como a interatividade com eventos efetivos da Sede: Mensalmente

F. RESULTADOS ESPERADOS:

- Cumprimento dos objetivos e metas globais traçadas pela Direção da Escola;

- Melhoria continua da qualidade e aperfeiçoamento do curso de Administração;

- Intensificar e melhorar os canais de comunicação entre Direção, Coordenação, Docentes, Discente e Comunidade Escolar proporcionando integração e sustentabilidade do Curso;

- Incentivar e assegurar suporte aos Docentes, Discentes e Comunidade Escolar;

- Zelar pela prática de iniciativas que venham fortalecer a imagem Institucional da Escola junto a Comunidade Escolar.

 

G. PARECER DE DIRETOR:

As diretrizes de trabalho estabelecidas pelo docente estão em consonância com o Projeto Político Pedagógico da ETEC MAM.

 

H. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

1-    Regimento Comum das ETECs do CEETEPS

2-    Deliberação CEETEPS nº 10/09

3-    Portaria CEETEPS nº 194/09

4-    Instrução CETEC nº 001/09

5-    Plano Escolar da Unidade de Ensino

6-    Metas e Projetos da CETEC
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Metas associadas:

-> 1- Reiterar as reivindicações junto ao CPS e Prefeitura Municipal de Garça para o inicio da construção da área de laboratórios e outras dependências; (prazo de 5 anos)

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: PROJETO: LEITURA, ATUALIZAÇÃO E CIDADANIA

Responsável(eis): CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA WARGAFTIG

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 31/12/2013

Descrição:

A.  RESUMO:

Serão oferecidas aulas semanais e orientações para leitura durante o primeiro semestre de 2012, para funcionários da Etec Monsenhor Antônio Magliano e estendida a oportunidade para os da Etec  Deputado Paulo Ornellas de Barros. Haverá oportunidade para debate, esclarecimentos sobre atualidades e direitos e deveres do cidadão. Em um outro horário serão realizados encontros para alunos das terceiras séries do
Ensino Médio.

 B. JUSTIFICATIVA:

As atividades cotidianas e o trabalho muitas vezes dificultam o exercício da leitura e atualização de conhecimentos de muitos funcionários das Etecs. Apesar de exercerem suas atividades profissionais em escolas, nem sempre têm oportunidade de ampliarem seus conhecimentos ou orientação para que se reciclem e se atualizem, gerando insatisfação e até distanciamento de seus deveres.  Este projeto tem por objetivo

preencher esta lacuna na formação dos funcionários da Etec Monsenhor Antônio Magliano e ainda aos da Etec  Deputado Paulo Ornellas de Barros, também localizada no município de Garça.

Ao atender a melhoria da formação geral de pessoas responsáveis por diferentes setores da vida escolar, que estão direta ou indiretamente relacionadas ao seu bom funcionamento e atendimento ao aluno, garante-se também oportunidade de aumento de sua autoestima, melhoria de qualidade de vida e, consequentemente, um aprimoramento da instituição como um todo.

Vários alunos da Etec MAM se mostraram interessados nas aulas para complementar sua formação geral e se preparar para o ENEM e Vestibular e por esse motivo serão atendidos com um outro horário

C. CRONOGRAMA:

1. Planejamento do curso, estudo de viabilidade com a Direção e Diretoria de Serviço e Diretoria Acadêmica: 01 a 10 de fevereiro

2. Interlocução com os funcionários para elaboração de calendário e horário compatíveis com suas necessidades e possibilidades: 13 a 27 de fevereiro

3. Realização dos últimos avisos e convites para participação: 27 a 29/02/2012.

4. Início das atividades,  levantamento dos assuntos de maior interesse e desenvolvimento de noções de tempo e espaço: 29 de fevereiro

5. Atual crise econômica da Europa: antecedentes e esclarecimentos: 07 a 14 de março .

6. As rivalidades entre árabes e israelenses: 21 a 28 de março.

7. Estados Unidos da  América: ascensão e características: 04 a 11 de abril

8. Paulo Freire: a educação e o trabalho: 25 de abril a 02 de maio

9. A cidadania e as eleições municipais no Brasil: 09 a 16 de maio

10. Análise do Brasil na atualidade: 23 a 30 de maio

11. Os  países emergentes: 06 a 13 de junho

12. Democracia x Ditadura no mundo atual: 20 a 27 de junho

13.Avaliação e conclusão do curso: 04 de julho

D. RECURSOS:

Sala de aula, data show, computadores, impressora, papel sulfite, Xerox, Jornal Folha de S. Paulo, Revista Veja, mapas.

      Professora Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig e possível integração com Equipe de professores do curso de Informática que estará ministrando projeto de inclusão digital como elementos deste mesmo grupo.

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: ETEC e o Mural Eletrônico

Responsável(eis): Denise Terumi Nakamura

Data de Início: 01/03/2012

Data Final: 20/12/2013

Descrição:

Título do Projeto: ETEC e o Mural Eletrônico
Professor Responsáv el: Denise Terumi Nakamura  

Equipe de Professores Responsáv eis: Andréa Carmezini Malange, Denise Terumi Nakamura, Leimi Nakamura Dias Moraes.

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

Criar um veículo de comunicação para a comunidade escolar (interna), visualizando os fatos eletronicamente com a util ização  de computador com tela de 20’ e  software disponíveis para a criação de artigos, avisos, trabalhos, notícias da escola, instalado nos corredores da unidade. Uma comunicação diária que irá contribuir para que os acontecimentos e atividades sejam transmitidos rapidamente e estimulem a participação dos alunos, funcionários e docentes da Unidade Escolar. A escola já possui um site(www.etecmam.com.br), tem

acesso a um rede social (facebook), um jornal semestral (etecmam news), todavia este novo veículo de transmissão faz com que as notícias e avisos voltados para todos da unidade escolar do qual sejam rapidamente visualizados e se necessário divulgados praticamente em tempo real. Todas as informações poderão ser elaboradas e criadas pelos alunos , professores  e funcionários que estão envolvidos direta e indiretamente para comunicação plena e única onde todos os cursos oferecidos pela unidade escolar fazem parte mais a

publicidade das  Empresas Parceiras

B. OBJETIVOS:

1. Conscientizar os alunos de seu papel na sociedade e da necessidade de atuar no mundo em que vivem para contribuir com a construção do futuro;
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2. Util izar a tecnologia disponível para melhoria da qualidade de vida;

3. Socialização e desenvolvimento da linguagem e visual; 4. Aproximação de todos os cursos e direção;

5. Democratizar conhecimentos globais e inclusão social de uma parcela da população;

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Localização e montagem do mural (monitor): professores, alunos e funcionários da unidade escolar (monitor e CPU com S.O. instalado e memória para armazenamento dos dados, espaço físico na  UE): março;

2. Divulgação do projeto para os alunos, professores e funcionários: professores, alunos e funcionários da unidade escolar (monitor e CPU com S.O. instalado e memória para armazenamento dos dados, espaço físico na  UE): março;

3. Coleta e divulgação dos dados, transformado em notícia: professores, alunos e funcionários da unidade escolar (monitor e CPU com S.O. instalado e memória para armazenamento dos dados, espaço físico na  UE): março a dezembro;

4. Avaliação com questionário e sugestão para a melhoria do projeto: professores, alunos e funcionários da unidade escolar(monitor e CPU com S.O. instalado e memória para armazenamento dos dados, espaço físico na  UE): maio, Setembro, dezembro.

D. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Baixa evasão de alunos;

2. Incremento nas relações escola-comunidade;

3. Desenvolvimento de habilidades e competências de professores e alunos;

4. Participação e estreitamento dos setores da unidade escolar;

5. Surgimento de novos projetos de intervenção na comunidade;

6. Manutenção do Projeto no 1º e 2º semestre de 2012;

7. Sua continuidade para 2013.

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 3 - Aumentar a participação da FEETEPS com inscrição de um trabalho por área.

-> 5 - Acompanhar em 100% a elaboração,desenvolvimento, alinhamento do PTD com os Planos de curso e o seu registro no NSA

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.

Projeto: ETEC MAM e a inclusão digital da família

Responsável(eis): Denise Terumi Nakamura

Data de Início: 01/02/2012

Data Final: 20/12/2013

Descrição:

Título do Projeto: ETEC MAM e a Inclusão Digital na Família

Professor Responsáv el: Denise Terumi Nakamura  

Equipe de Professores Responsáv eis: Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig, Denise Terumi Nakamura          

A. RESUMO/JUSTIFICATIVA:

As escolas têm um papel fundamental na construção da sociedade e devem atuar de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade em que está inserida. Ao mesmo tempo, pesquisas comprovam que a participação da família na escola auxil ia no aproveitamento do aluno, assim como na preservação do patrimônio público. 

que permeiam o cotidiano. Muitas mulheres voltadas aos trabalhos domésticos e criação dos fi lhos não tiveram oportunidade de se atualizarem, ingressarem no mundo digital e se ressentem disso. Por outro lado, esta unidade escolar possui vários laboratórios de Informática que em certos períodos permanecem ociosos além  de alunos e ex-alunos aptos e dispostos a realizarem trabalhos extra-curriculares. Dessa forma, surgiu a idéia de criar este projeto e assim atender às necessidades locais, motivar alunos e ex-alunos e concretizar

atividades de intervenção social.

B. OBJETIVOS:

1. Conscientizar os alunos de seu papel na sociedade e da necessidade de atuar no mundo em que vivem para contribuir com a construção do futuro;

2. Util izar com desenvoltura a tecnologia disponível para melhoria da qualidade de vida;

3. Socialização e desenvolvimento da linguagem e da comunicação oral;

4. Otimização do uso dos laboratórios de Informática da Etec;

5. Aproximação de pais de alunos com a unidade escolar de forma a gerar maior participação e envolvimento;

6. Democratizar conhecimentos na área da Informática para melhorar a autoestima e inclusão social de uma parcela da população.

 

C. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1. Levantamento de alunos egressos ou cursando a Habilitação Técnica de Informática,. capacitados e com disponibil idade para desenvolver atividades extra-classe: alunos do curso de Informática – monitores (laboratório de Informática, 

2. Avaliação de interesse e convite aos  pais de alunos nas reuniões de Pais e Mestres para freqüentarem aulas de Informática na Etec: 2ª quinzena de fevereiro;

3. Planejamento do curso, material e administração das aulas às terças-feiras durante o ano letivo de 2012 no período noturno: alunos do curso de Informática – monitores, pais de alunos da ETEC MAM (laboratório de Informática, 

4. Avaliação do projeto com formatura  e sua continuidade em 2013: pais de alunos da ETEC, alunos do curso de Informática – monitores (laboratório de Informática, apostila: CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA): dezembro

D. RESULTADOS ESPERADOS:

1. Freqüência dos pais e aprendizado;

 2. Incremento nas relações escola-comunidade;

3. Desenvolvimento de habilidades e competências nos ex-alunos;

4. Surgimento de novos projetos de intervenção na comunidade;

5. Manutenção do Projeto no 1º e 2º semestre de 2012  e sua continuidade em 2013.

Metas associadas:

-> 2 - Sensibilizar 100% da comunidade escolar na busca da qualidade de vida em todas as áreas.

-> 4 - Efetivar os parceiros em no mínimo 10, consolidando os laços eficazmente.

-> 6 - Diminuir a evasão para de 17,04% para 15% e a retenção de 5.16% para 4% oportunizando capacitações em diferentes áreas de conhecimento e sensibilização.
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No dia 28 de março de 2012, nas dependências da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, o Conselho de Escola, eleito na Assembleia Geral realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, analisou o Plano Plurianual de Gestão 2012-2016 e emitiu o seguinte parecer: 

 " Percebe-se claramente que o presente  Plano Plurianual fundamentou-se em pesquisas realizadas junto ao corpo docente, discente e comunidade local. Teve como base os indicadores: SAI(2010); Observatório Escolar 2011 e Banco de Dados do CEETEPS, amplamente discutidos por ocasião do Planejamento acontecido no início do ano letivo e pela Avaliação Final feita em dezembro de 2011.  Estabelece metas
exequíveis dentro dos prazos propostos e de acordo com as condições gerais da Etec. Contempla metas estabelecidas pelo Centro Paula Souza e necessidades específicas da região; apresenta preocupações pedagógicas  com a utilização da tecnologia da informação em todos os ambientes escolares. Foi elaborado utilizando uma gestão democrática e participativa. Em vista disso, somos  favoráveis a sua  implementação.

Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Foi lavrada a presente ata que vai devidamente assinada pelos presentes. Garça, 28 de março de 2012."

 Os integrantes do Conselho de Escola que avaliaram o plano, excetuando o Presidente Nato, são:

  Representante dos Coordenadores de Area: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros.
  Representante dos professores:Adelíria Corrêa.
  Representante dos servidores técnico-administrativos: José Agostinho Sgarbi.

  Representante dos pais de alunos: Abel Isaías Fernandes.
  Representante do corpo discente: Andreia Zucco.
  Representante de aluno egresso atuante em sua área de formação: Aparecida Claudilene dos Santos.

  Representante de Órgão Público (Núcleo de Promoção Social Cândida Soares de Souza): Edna Maria Zanarde Barbosa. 
  Representante de demais segmentos de interesse da escola: RCG – Tecnologia Eletromecânica: Ana Paula Fernandes Gomes. 
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