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O Plano Plurianual de Gestão ou PPG está fundamentado nas principais Leis e Normas da educaçãoO Plano Plurianual de Gestão ou PPG está fundamentado nas principais Leis e Normas da educação
nacional, e no Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, maisnacional, e no Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, mais
precisamente no artigo 12: “O Plano Plurianual de Gestão apresentará a proposta de trabalho daprecisamente no artigo 12: “O Plano Plurianual de Gestão apresentará a proposta de trabalho da
Etec constituindo documento norteador da sua ação educacional, com vigência de cinco anos,Etec constituindo documento norteador da sua ação educacional, com vigência de cinco anos,
devendo ser atualizado, complementado ou alterado, se necessário.” Dessa forma, o PPG é o eixodevendo ser atualizado, complementado ou alterado, se necessário.” Dessa forma, o PPG é o eixo
norteador e documento de vital importância para a Etec de Cerquilho na medida em que explicita enorteador e documento de vital importância para a Etec de Cerquilho na medida em que explicita e
delimita todo o universo didático, pedagógico e administrativo a ser percorrido nos próximos cincodelimita todo o universo didático, pedagógico e administrativo a ser percorrido nos próximos cinco
anos. Além disso, especifica os projetos que serão desenvolvidos em 2020 e nos próximos anos, comanos. Além disso, especifica os projetos que serão desenvolvidos em 2020 e nos próximos anos, com
o objetivo de buscar soluções possíveis para as não conformidades e garantir a oferta de serviçoso objetivo de buscar soluções possíveis para as não conformidades e garantir a oferta de serviços
públicos de qualidade à população. Com essas diretrizes as equipes de gestões pedagógica,públicos de qualidade à população. Com essas diretrizes as equipes de gestões pedagógica,
administrativa e demais representantes da sociedade, desenvolveram este documento seguindo asadministrativa e demais representantes da sociedade, desenvolveram este documento seguindo as
seguintes etapas: a) Sensibilização da comunidade; b) Montagem das equipes para elaboração doseguintes etapas: a) Sensibilização da comunidade; b) Montagem das equipes para elaboração do
PPG 2021-2025; c) Leitura e análise do PPG 2020/2024 (ano anterior) pelas respectivas equipes; d)PPG 2021-2025; c) Leitura e análise do PPG 2020/2024 (ano anterior) pelas respectivas equipes; d)
Análise dos indicadores (SEADE, FIESP, WebSai, Observatório Escolar, ENEM, SARESP, Banco deAnálise dos indicadores (SEADE, FIESP, WebSai, Observatório Escolar, ENEM, SARESP, Banco de
Dados, GDAE, e indicadores internos da Etec); f) Elaboração da Análise SWOT da Unidade 248; g)Dados, GDAE, e indicadores internos da Etec); f) Elaboração da Análise SWOT da Unidade 248; g)
Definição das prioridades da Etec para os próximos anos; h) Definição dos objetivos, metas eDefinição das prioridades da Etec para os próximos anos; h) Definição dos objetivos, metas e
projetos para 2021 e futuros; i) Análise e avaliação final do PPG pelo Conselho de Escola; j) Envio doprojetos para 2021 e futuros; i) Análise e avaliação final do PPG pelo Conselho de Escola; j) Envio do
PPG 2021/2025 para homologação do NRA-11 - Sorocaba. Finalizando, com os procedimentos jáPPG 2021/2025 para homologação do NRA-11 - Sorocaba. Finalizando, com os procedimentos já
descritos, a Etec de Cerquilho vem desde sua criação buscando atender as necessidadesdescritos, a Etec de Cerquilho vem desde sua criação buscando atender as necessidades
educacionais da cidade e da microrregião, contribuindo, dessa maneira, com o desenvolvimento daeducacionais da cidade e da microrregião, contribuindo, dessa maneira, com o desenvolvimento da
sociedade e do mundo do trabalho.sociedade e do mundo do trabalho.

HistóricoHistórico
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A Etec de Cerquilho, Unidade 248 do Centro Paula Souza, foi criada pelo Governo do Estado de SãoA Etec de Cerquilho, Unidade 248 do Centro Paula Souza, foi criada pelo Governo do Estado de São
Paulo com o intuito de ampliar o número de vagas do ensino técnico na microrregião. Em 30 dePaulo com o intuito de ampliar o número de vagas do ensino técnico na microrregião. Em 30 de
março de 2010, é firmado o Convênio de Cooperação Técnico-Educacional entre o Centro Estadualmarço de 2010, é firmado o Convênio de Cooperação Técnico-Educacional entre o Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) e a Prefeitura Municipal de Cerquilho (PMC), ondede Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) e a Prefeitura Municipal de Cerquilho (PMC), onde
foi acordado que a implantação de toda a infraestrutura, reformas e instalações físicas do prédiofoi acordado que a implantação de toda a infraestrutura, reformas e instalações físicas do prédio
para o funcionamento da Etec, seriam de responsabilidade da PMC. Com o avanço das obras, opara o funcionamento da Etec, seriam de responsabilidade da PMC. Com o avanço das obras, o
então Governador em exercício, Dr. Alberto Goldeman, assina em 19 de novembro de 2010, oentão Governador em exercício, Dr. Alberto Goldeman, assina em 19 de novembro de 2010, o
Decreto Nº 5.414, criando a Escola Técnica Estadual de Cerquilho. A criação da escola surgiu dasDecreto Nº 5.414, criando a Escola Técnica Estadual de Cerquilho. A criação da escola surgiu das
necessidades apresentadas por empresas da cidade, conhecida nacionalmente como polo denecessidades apresentadas por empresas da cidade, conhecida nacionalmente como polo de
confecção infantil, com 80% da fatia do mercado, portanto importante setor da indústria têxtil,confecção infantil, com 80% da fatia do mercado, portanto importante setor da indústria têxtil,
aliado a uma economia forte, composta na sua maioria por micro e pequenas empresas. Dessaaliado a uma economia forte, composta na sua maioria por micro e pequenas empresas. Dessa
forma a Etec de Cerquilho iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2011, com oferta de cursos,forma a Etec de Cerquilho iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2011, com oferta de cursos,
selecionados para atender os diversos segmentos da área de gestão, e, ainda, atender asselecionados para atender os diversos segmentos da área de gestão, e, ainda, atender as
necessidades sociais, econômicas e políticas do município. Está instalada em uma área de 5.500 m²,necessidades sociais, econômicas e políticas do município. Está instalada em uma área de 5.500 m²,
sendo 3.184 m² de área livre e 2.216m² de área construída, distribuída em 4 blocos, conformesendo 3.184 m² de área livre e 2.216m² de área construída, distribuída em 4 blocos, conforme
especificações abaixo: Bloco I – Salas de Aulas (6), Sala de Leitura, totalizando 525 m²; Bloco II – Salaespecificações abaixo: Bloco I – Salas de Aulas (6), Sala de Leitura, totalizando 525 m²; Bloco II – Sala
dos Professores e Coordenação de Curso, Orientação Educacional e Sala de Reuniões, Diretoria dedos Professores e Coordenação de Curso, Orientação Educacional e Sala de Reuniões, Diretoria de
Serviço Acadêmica, WC Administrativo, Cantina, Cozinha para a Merenda Escolar, Copa para osServiço Acadêmica, WC Administrativo, Cantina, Cozinha para a Merenda Escolar, Copa para os
Alunos, Área de Lazer e Convivência, WC para os Alunos e WC para deficientes, com um total de 656Alunos, Área de Lazer e Convivência, WC para os Alunos e WC para deficientes, com um total de 656
m²; Bloco III – Diretoria, Relações Institucionais, Laboratórios de Informática (2), Laboratório dem²; Bloco III – Diretoria, Relações Institucionais, Laboratórios de Informática (2), Laboratório de
Ciências, Sala do Servidor, Diretoria de Serviço - Área Administrativa, Laboratório de CAD,Ciências, Sala do Servidor, Diretoria de Serviço - Área Administrativa, Laboratório de CAD,
Almoxarifado, Sala de Manutenção, Cozinha e WC da Limpeza, Sala e WC para Vigilância, Depósito,Almoxarifado, Sala de Manutenção, Cozinha e WC da Limpeza, Sala e WC para Vigilância, Depósito,
num total de 590m²; Bloco IV – Laboratório de Modelagem, Sala de aula (Laboratório de Desenho enum total de 590m²; Bloco IV – Laboratório de Modelagem, Sala de aula (Laboratório de Desenho e
Criação); Laboratório de Costura, 445m². Todos os blocos são acessíveis com escadas, rampas eCriação); Laboratório de Costura, 445m². Todos os blocos são acessíveis com escadas, rampas e
corrimão para que possamos atender a população em geral. Dessa forma, a Etec de Cerquilho,corrimão para que possamos atender a população em geral. Dessa forma, a Etec de Cerquilho,
desde sua implantação, vem experimentando um constante crescimento em números dedesde sua implantação, vem experimentando um constante crescimento em números de
oportunidades, e atendendo as demandas da comunidade local e regional. Do início comoportunidades, e atendendo as demandas da comunidade local e regional. Do início com
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atendimento de duas classes com 80 alunos, e oferta dos cursos de Logística e Comércio, hoje sãoatendimento de duas classes com 80 alunos, e oferta dos cursos de Logística e Comércio, hoje são
atendidos 478 alunos distribuídos entre as 06 classes de Ensino Técnico integrado ao Médio, 01atendidos 478 alunos distribuídos entre as 06 classes de Ensino Técnico integrado ao Médio, 01
classe de NovoTec e 06 classes de Ensino Técnicos Modular (Administração, Logística, Recursosclasse de NovoTec e 06 classes de Ensino Técnicos Modular (Administração, Logística, Recursos
Humanos e atendimento aos Cursos Técnicos do Teletec. No 1º semestre de 2016, a Etec deHumanos e atendimento aos Cursos Técnicos do Teletec. No 1º semestre de 2016, a Etec de
Cerquilho, através de convênio com a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, assume a gestão daCerquilho, através de convênio com a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, assume a gestão da
Classe Descentralizada EM João Salto, com o Curso de Técnico em Recursos Humanos. AtualmenteClasse Descentralizada EM João Salto, com o Curso de Técnico em Recursos Humanos. Atualmente
esta classe está em funcionamento na Escola Municipal Quinzinho do Amaral, onde temos umaesta classe está em funcionamento na Escola Municipal Quinzinho do Amaral, onde temos uma
classe com 35 alunos no curso Técnico em Administração, no período noturno. Já em 2017, outraclasse com 35 alunos no curso Técnico em Administração, no período noturno. Já em 2017, outra
Classe Descentralizada, gerida pela Etec de Cerquilho foi transformada em uma nova Etec: Etec deClasse Descentralizada, gerida pela Etec de Cerquilho foi transformada em uma nova Etec: Etec de
Porto Feliz. Há também estudos para viabilizar a implantação de outras modalidades de cursosPorto Feliz. Há também estudos para viabilizar a implantação de outras modalidades de cursos
técnicos integrados ao médio, Novote Integrado, cursos técnicos noturno assim como tambémtécnicos integrados ao médio, Novote Integrado, cursos técnicos noturno assim como também
Educação de Jovens e Adultos (EJA). No que diz respeito a direção da escola, do período daEducação de Jovens e Adultos (EJA). No que diz respeito a direção da escola, do período da
implantação (2011) até 14 de Julho de 2012, respondeu pela gestão escolar o Prof. Luiz Fernandoimplantação (2011) até 14 de Julho de 2012, respondeu pela gestão escolar o Prof. Luiz Fernando
Pimentel de Souza como Diretor Pró-tempore. Na sequência, assume o Prof. Cármino Frutuozo, tendoPimentel de Souza como Diretor Pró-tempore. Na sequência, assume o Prof. Cármino Frutuozo, tendo
seu primeiro mandato fixado de 15 de Julho de 2012 até 14 de Julho de 2016, e reconduzido aoseu primeiro mandato fixado de 15 de Julho de 2012 até 14 de Julho de 2016, e reconduzido ao
segundo mandato no dia 15 de Julho de 2016 até 14 de Julho de 2020, porém a pandemia dosegundo mandato no dia 15 de Julho de 2016 até 14 de Julho de 2020, porém a pandemia do
Covid-19, fez com que esse mandato fosse estendido até 02 de fevereiro de 2021. Em 03 deCovid-19, fez com que esse mandato fosse estendido até 02 de fevereiro de 2021. Em 03 de
fevereiro de 2021, com mandato previsto até 02 de fevereiro 2025, assume a direção da Etec defevereiro de 2021, com mandato previsto até 02 de fevereiro 2025, assume a direção da Etec de
Cerquilho a Prof.ª Eulália Aparecida Andrade dos Santos CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOSCerquilho a Prof.ª Eulália Aparecida Andrade dos Santos CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS
CURSOS ETEC DE CERQUILHO (SEDE) Técnico em Comércio - 1º semestre de 2011; Técnico emCURSOS ETEC DE CERQUILHO (SEDE) Técnico em Comércio - 1º semestre de 2011; Técnico em
Logística - 1º semestre de 2011; Técnico em Modelagem do Vestuário - 1º semestre de 2012; EnsinoLogística - 1º semestre de 2011; Técnico em Modelagem do Vestuário - 1º semestre de 2012; Ensino
Médio - 1º semestre de 2012; Administração Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2013;Médio - 1º semestre de 2012; Administração Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2013;
Técnico em Administração - 2º semestre de 2014; Técnico em Secretariado (EAD Semipresencial) -Técnico em Administração - 2º semestre de 2014; Técnico em Secretariado (EAD Semipresencial) -
2º semestre de 2015; Logística Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2016; Técnico em2º semestre de 2015; Logística Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2016; Técnico em
Recursos Humanos - 1º semestre de 2020; NovoTec em Modelagem do Vestuário - 1º semestre deRecursos Humanos - 1º semestre de 2020; NovoTec em Modelagem do Vestuário - 1º semestre de
2020; Técnico em Marketing - 1º semestre de 2021 CLASSES DESCENTRALIZADAS Porto Feliz2020; Técnico em Marketing - 1º semestre de 2021 CLASSES DESCENTRALIZADAS Porto Feliz
Técnico em Administração - 1º semestre de 2015 Técnico em Segurança do Trabalho - 1º semestreTécnico em Administração - 1º semestre de 2015 Técnico em Segurança do Trabalho - 1º semestre
de 2015 Administração Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2016 OBS: CD transformada emde 2015 Administração Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre de 2016 OBS: CD transformada em
Etec de Porto Feliz UE: 289 , 2º semestre de 2017 Laranjal Paulista Técnico em Recursos Humanos -Etec de Porto Feliz UE: 289 , 2º semestre de 2017 Laranjal Paulista Técnico em Recursos Humanos -
1º semestre de 2016 Técnico em Administração - 2º semestre de 20191º semestre de 2016 Técnico em Administração - 2º semestre de 2019

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
EULALIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOSEULALIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

JOYCE CRISTINAJOYCE CRISTINA
GENESINIGENESINI
TEIXEIRATEIXEIRA

RepresentanteRepresentante
dos Empresáriosdos Empresários

VINICIOSVINICIOS
ALEXANDREALEXANDRE
MORÁSMORÁS

RepresentantesRepresentantes
de Demaisde Demais
SeguimentosSeguimentos

EDUARDOEDUARDO
PRADOPRADO

RepresentanteRepresentante
das Instituiçõesdas Instituições
AuxiliaresAuxiliares

EULALIAEULALIA
APARECIDAAPARECIDA
ANDRADE DOSANDRADE DOS
SANTOSSANTOS

PresidentePresidente

ANTONIOANTONIO
CARLOSCARLOS

RepresentanteRepresentante
de Órgão dede Órgão de
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ANACLETOANACLETO ClasseClasse
THAISTHAIS
APARECIDAAPARECIDA
SBOMPATOSBOMPATO
PIRESPIRES

RepresentanteRepresentante
dos Pais dedos Pais de
AlunosAlunos

HENRIQUEHENRIQUE
GONCALVESGONCALVES
SCHRAMMSCHRAMM

RepresentanteRepresentante
dos Servidoresdos Servidores
Técnico eTécnico e
AdministrativosAdministrativos

CARMINOCARMINO
FRUTUOZOFRUTUOZO

RepresentanteRepresentante
das Diretoriasdas Diretorias
de Serviços ede Serviços e
RelaçõesRelações
InstitucionaisInstitucionais

ALEX DO CARMOALEX DO CARMO
OLIVEIRA SILVAOLIVEIRA SILVA

Aluno EgressoAluno Egresso

JULIA CRISTINAJULIA CRISTINA
PEDROSOPEDROSO
POLEZIPOLEZI

RepresentanteRepresentante
dos Professoresdos Professores

KATHLEENKATHLEEN
CAMARGOCAMARGO
VILLAS BOASVILLAS BOAS

RepresentanteRepresentante
dos Alunosdos Alunos

CLEITON DA LUZCLEITON DA LUZ
SCUDELERSCUDELER

RepresentanteRepresentante
do Poder Públicodo Poder Público
MunicipalMunicipal

CARLOS FELIPECARLOS FELIPE
LUVIZOTTOLUVIZOTTO

RepresentanteRepresentante
de Instituição dede Instituição de
EnsinoEnsino

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

MARILIAMARILIA
FOGACAFOGACA
ARMBRUSTERARMBRUSTER

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

RICARDO DERICARDO DE
OLIVEIRA FARIAOLIVEIRA FARIA

OrientadorOrientador
EducacionalEducacional

NADINENADINE
BERTOLUCCIBERTOLUCCI
MARCON PIRESMARCON PIRES

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

VANIAVANIA
APARECIDAAPARECIDA
RINALDIRINALDI

Diretor deDiretor de
Serviço - ÁreaServiço - Área
AdministrativaAdministrativa

Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / Projetos

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
IntegradoIntegrado
  

NOVOTEC INTEGRADO MODELAGEM DO VESTUÁRIONOVOTEC INTEGRADO MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Eixo Tecnológico:Produção Cultural e Design.O TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO é oEixo Tecnológico:Produção Cultural e Design.O TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO é o
profissional capaz de elaborar protótipos de peças de vestuário que atendam as demandas do setorprofissional capaz de elaborar protótipos de peças de vestuário que atendam as demandas do setor
industrial e comercial em diálogo com o consumidor final. Elaborar fichas técnicas, moldes e peçasindustrial e comercial em diálogo com o consumidor final. Elaborar fichas técnicas, moldes e peças
piloto de produtos de área de vestuário a partir de processos de criação, técnicas de modelagempiloto de produtos de área de vestuário a partir de processos de criação, técnicas de modelagem
(modelagem plana, moulage e digital), representações gráficas e utilização de equipamentos e(modelagem plana, moulage e digital), representações gráficas e utilização de equipamentos e
aplicativos informatizados. Pesquisar e articular referências e tendências mercado visando construiraplicativos informatizados. Pesquisar e articular referências e tendências mercado visando construir
produtos interessantes a seu respectivo público, em consonância com delimitações de escopo, prazoprodutos interessantes a seu respectivo público, em consonância com delimitações de escopo, prazo
e custo. Participar do planejamento e do desenvolvimento de coleções. Compreender as áreas dee custo. Participar do planejamento e do desenvolvimento de coleções. Compreender as áreas de
Design e Moda com campos de conhecimento contextualizados histórica, social, política, estética eDesign e Moda com campos de conhecimento contextualizados histórica, social, política, estética e
economicamente.Forma de Ingresso: Processo classificatório através de Vestibulinho, com oeconomicamente.Forma de Ingresso: Processo classificatório através de Vestibulinho, com o
aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas para o curso. Pré-requisito: Teraproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas para o curso. Pré-requisito: Ter
concluído Ensino Fundamental. Nº de Vagas: 40 vagas.concluído Ensino Fundamental. Nº de Vagas: 40 vagas.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 22 8080

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 11 4040

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 4040
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2525
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2020
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 22 6060

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Modelagem doModelagem do
Vestuário - MTecVestuário - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 3131

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2323
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 22 8888

11 MarketingMarketing NoiteNoite 11 4040
22 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Modelagem doModelagem do
Vestuário - MTecVestuário - MTec

ManhãManhã 11 3131

                             7 / 54                             7 / 54



 

(Novotec)(Novotec)
22 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 4040
22 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 22 5959

22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3131
22 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 22 8080

22 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 22 8282

22 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2121
22 MarketingMarketing NoiteNoite 11 4040
22 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 11 3838

22 MarketingMarketing NoiteNoite 11 3333

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização LARANJAL PAULISTALARANJAL PAULISTA
CoordenadorCoordenador Eduardo PradoEduardo Prado
ParceriasParcerias Prefeitura Municipal de Laranjal PaulistaPrefeitura Municipal de Laranjal Paulista

LocalizaçãoLocalização E.E. PRESIDENTE ARTHUR DA SILVAE.E. PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA
BERNARDESBERNARDES

CoordenadorCoordenador Camila Alves dos Santos DinizCamila Alves dos Santos Diniz
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São PauloSecretaria da Educação do Estado de São Paulo

(SEDUC-SP)(SEDUC-SP)

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome CARLOS FELIPE LUVIZOTTOCARLOS FELIPE LUVIZOTTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE NOVOTÉC INTEGRADOÀPROFESSORA DE NOVOTÉC INTEGRADOÀ

MODELAGEM DO VESTUÁRIO. GRADUAÇÃO EMMODELAGEM DO VESTUÁRIO. GRADUAÇÃO EM
DESIGNDESIGN

NomeNome ANGELA MARIA SEBASTIÃO NARDINANGELA MARIA SEBASTIÃO NARDIN
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO. GRADUAÇÃOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO. GRADUAÇÃO

EM COMUNICAÇÃO.EM COMUNICAÇÃO.

NomeNome ROQUE VENTURA JUNIORROQUE VENTURA JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. LICENCIATURAPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. LICENCIATURA
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EM LETRAS.EM LETRAS.

NomeNome AMANDA MORETTI RONGETTAAMANDA MORETTI RONGETTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EMMÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EM
BIOLOGIABIOLOGIA

NomeNome AMANDA ANTUNES BARBOSA LUVIZOTTOAMANDA ANTUNES BARBOSA LUVIZOTTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EMMÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EM
LETRASLETRAS

NomeNome Amilton Oliveira RosaAmilton Oliveira Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo (Almoxarife)Agente Técnico Administrativo (Almoxarife)

NomeNome GRACILLA APARECIDA SANFELICCIGRACILLA APARECIDA SANFELICCI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO E HÍBRIDO EM ADMINISTRAÇÃO.MÉDIO E HÍBRIDO EM ADMINISTRAÇÃO.
GRADUAÇÃO EM DIREITO.GRADUAÇÃO EM DIREITO.

NomeNome FABIANA DE OLIVEIRA KITEGROSKIFABIANA DE OLIVEIRA KITEGROSKI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIADA EM LETRAS ESPANHOL.MÉDIO. LICENCIADA EM LETRAS ESPANHOL.

NomeNome Eulália Aparecida Andrade dos SantosEulália Aparecida Andrade dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Etec - Formação:- Bacharel emDiretora de Etec - Formação:- Bacharel em

Administração - UNISO- Licenciada - Esquema I -Administração - UNISO- Licenciada - Esquema I -
MBA em Gestão de Pessoas com Ênfase emMBA em Gestão de Pessoas com Ênfase em
Estratégias - FGV - Personal & ProfessionalEstratégias - FGV - Personal & Professional
Coaching - SBC- Atribuições: Encarregada daCoaching - SBC- Atribuições: Encarregada da
administração das atividades na ETEC (todos osadministração das atividades na ETEC (todos os
setores).Responsável por:- coordenar asetores).Responsável por:- coordenar a
elaboração da proposta pedagógica;- organizarelaboração da proposta pedagógica;- organizar
atividades de planejamento;- gerenciar recursosatividades de planejamento;- gerenciar recursos
físicos, materiais , humanos e financeiros;-físicos, materiais , humanos e financeiros;-
assegurar o cumprimento da legislação,assegurar o cumprimento da legislação,
regulamentos, diretrizes, normas e regimentos;-regulamentos, diretrizes, normas e regimentos;-
autenticidade dos diplomas, certificados eautenticidade dos diplomas, certificados e
documentos escolares, expedidos pela Secretariadocumentos escolares, expedidos pela Secretaria
Acadêmica;- concurso público e processoAcadêmica;- concurso público e processo
seletivo;- promover ações para a integraçãoseletivo;- promover ações para a integração
escola, família, comunidade e empresa;-escola, família, comunidade e empresa;-
coordenar a elaboração de projetos;- prestarcoordenar a elaboração de projetos;- prestar
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informações à comunidade escolar;- e outrasinformações à comunidade escolar;- e outras
eventualidades.eventualidades.

NomeNome Carmino FrutuozoCarmino Frutuozo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Técnico Administrativo: Formação: -Assessor Técnico Administrativo: Formação: -

Licenciado em Mecânica - CEETEPS- LicenciadoLicenciado em Mecânica - CEETEPS- Licenciado
em Pedagogia - ASSETA- Especialista em Gestãoem Pedagogia - ASSETA- Especialista em Gestão
Educacional - PUC- Especialista em GestãoEducacional - PUC- Especialista em Gestão
Estratégica da Educação - IBTA - Atribuições:Estratégica da Educação - IBTA - Atribuições:
Assistir tecnicamente o dirigente da unidade deAssistir tecnicamente o dirigente da unidade de
prestação de serviço, representando-o junto aprestação de serviço, representando-o junto a
outros órgãos ou autoridades. Dentro de suasoutros órgãos ou autoridades. Dentro de suas
atribuições, destacamos :- atendimento ao públicoatribuições, destacamos :- atendimento ao público
em geral;- executa atividades específicas,em geral;- executa atividades específicas,
conforme determinação do Diretor;- desenvolve econforme determinação do Diretor;- desenvolve e
atualiza cadastros e banco de dados , necessáriosatualiza cadastros e banco de dados , necessários
à execução de suas atividades;- realiza visitasà execução de suas atividades;- realiza visitas
técnicas;- realiza consultas a outros órgãos;-técnicas;- realiza consultas a outros órgãos;-
desenvolve projetos, métodos e sistemasdesenvolve projetos, métodos e sistemas
destinados às atividades de planejamentodestinados às atividades de planejamento
estratégico;- realiza estudos e pesquisas paraestratégico;- realiza estudos e pesquisas para
elaboração de normas, regulamentos, manuais deelaboração de normas, regulamentos, manuais de
procedimentos, instruções e outros;- mantém oprocedimentos, instruções e outros;- mantém o
superior imediato informado sobre o andamentosuperior imediato informado sobre o andamento
dos trabalhos e resultados obtidos;- analisados trabalhos e resultados obtidos;- analisa
processos e documentos, elaborandoprocessos e documentos, elaborando
informações, pareceres e outros necessários àinformações, pareceres e outros necessários à
instrução e tramitação dos mesmos;- prestainstrução e tramitação dos mesmos;- presta
orientação em assuntos e sua especialidade eorientação em assuntos e sua especialidade e
outros profissionais;- desempenha outrasoutros profissionais;- desempenha outras
atividades correlatas e afins.atividades correlatas e afins.

NomeNome Fabiana Pinto VazFabiana Pinto Vaz
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Formação em Tecnico de Modelagem do VestuárioFormação em Tecnico de Modelagem do Vestuário

Atribuições: Acompanhar e auxiliar o professor noAtribuições: Acompanhar e auxiliar o professor no
desenvolvimento das aulas práticas, instruindo edesenvolvimento das aulas práticas, instruindo e
orientando os alunos através de informações eorientando os alunos através de informações e
demonstrações técnicas operacionais, específicasdemonstrações técnicas operacionais, específicas
nos laboratórios e nas oficinas. Zela pelanos laboratórios e nas oficinas. Zela pela
conservação de equipamentos e instalações,conservação de equipamentos e instalações,
cumpre e faz cumprir as normas de higiene ecumpre e faz cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho.segurança do trabalho.

NomeNome Sidnei Fudoli VieiraSidnei Fudoli Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio. Formação: - Licenciado emao Ensino Médio. Formação: - Licenciado em
Geografia - USP; - Especialista em CiênciasGeografia - USP; - Especialista em Ciências
Humanas - UNESP.Humanas - UNESP.
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NomeNome Antonio Carlos AnacletoAntonio Carlos Anacleto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Formação: - Licenciado emEnsino Médio. Formação: - Licenciado em
Sociologia - Faculdade Dottori.Sociologia - Faculdade Dottori.

NomeNome Camila Alves dos Santos DinizCamila Alves dos Santos Diniz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Técnico emMinistra Aulas no curso Técnico em

Administração. Formação: - Tecnólogo emAdministração. Formação: - Tecnólogo em
Recursos Humanos - UNIMEP.Recursos Humanos - UNIMEP.

NomeNome Eduardo PradoEduardo Prado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Técnico emMinistra Aulas no curso Técnico em

Administração. Formação: - Licenciado emAdministração. Formação: - Licenciado em
Administração - CEUNSP.Administração - CEUNSP.

NomeNome Valmir Antonio de ArrudaValmir Antonio de Arruda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio, no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio, no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio, no Curso Técnico em AdministraçãoEnsino Médio, no Curso Técnico em Administração
e no Curso Técnico em Logística. Coordenador doe no Curso Técnico em Logística. Coordenador do
Curso Técnico em Administração. Formação: -Curso Técnico em Administração. Formação: -
Administração - FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE.Administração - FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE.

NomeNome Michelle Guirra GarciaMichelle Guirra Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Coordenadora de ProjetosEnsino Médio. Coordenadora de Projetos
Responsável pela Coordenação Pedagógica.Responsável pela Coordenação Pedagógica.
Formação: - Bacharel em Sistemas da InformaçãoFormação: - Bacharel em Sistemas da Informação
- UNISO; - Licenciada em Sistemas da Informação- UNISO; - Licenciada em Sistemas da Informação
- CEETEPS; - Licenciada em Pedagogia - UNICID; -- CEETEPS; - Licenciada em Pedagogia - UNICID; -
Especialista em Governança de TI - SENAC.Especialista em Governança de TI - SENAC.

NomeNome Beatriz Sumaya Malavasi HaddadBeatriz Sumaya Malavasi Haddad
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Desenvolve o Projeto "BibliotecaEnsino Médio. Desenvolve o Projeto "Biblioteca
Ativa". Formação: - Licenciada em História -Ativa". Formação: - Licenciada em História -
UNIMEP; - Mestre em Ciências Sociais - UNESP.UNIMEP; - Mestre em Ciências Sociais - UNESP.
Cursando: - Doutorado em Ciências Sociais -Cursando: - Doutorado em Ciências Sociais -
UNESP.UNESP.
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NomeNome Daniela Cancian Paulin Santa RossaDaniela Cancian Paulin Santa Rossa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Formação: - Licenciada emEnsino Médio. Formação: - Licenciada em
Educação Física - UNIMEP; - Licenciada emEducação Física - UNIMEP; - Licenciada em
Pedagogia - FAC São Roque.Pedagogia - FAC São Roque.

NomeNome Adriano José de LucaAdriano José de Luca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Coordenador dos Cursos:Ensino Médio. Coordenador dos Cursos:
Administração Integrado ao Ensino Médio e noAdministração Integrado ao Ensino Médio e no
curso Logística Integrado ao Ensino Médio.curso Logística Integrado ao Ensino Médio.
Formação: - Licenciado em Biologia - CEUNSP -Formação: - Licenciado em Biologia - CEUNSP -
Especialista em Meio Ambiente eEspecialista em Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - UNICAMPDesenvolvimento Sustentável - UNICAMP

NomeNome Vânia Aparecida RinaldiVânia Aparecida Rinaldi
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço Área Administrativa -Diretor de Serviço Área Administrativa -

Formação:- Tecnólogo em Recursos Humanos -Formação:- Tecnólogo em Recursos Humanos -
UNIP - Atribuições: Atua na Área de Pessoal, sendoUNIP - Atribuições: Atua na Área de Pessoal, sendo
responsável por:- atender o público em geral;-responsável por:- atender o público em geral;-
preparar expedientes relativos a contratações,preparar expedientes relativos a contratações,
admissões, alterações em geral, concessão deadmissões, alterações em geral, concessão de
benefícios, dispensa e rescisão;- elaborar editais ebenefícios, dispensa e rescisão;- elaborar editais e
trâmites para processo seletivo e concursotrâmites para processo seletivo e concurso
público;- manter atualizado o cadastro individualpúblico;- manter atualizado o cadastro individual
dos servidores, inclusive na Prodesp;- expedirdos servidores, inclusive na Prodesp;- expedir
atestados, declarações e certidões;- elaboraratestados, declarações e certidões;- elaborar
escala de férias e substituições de servidorescala de férias e substituições de servidor
técnico-administrativo;- elaborar folha detécnico-administrativo;- elaborar folha de
pagamento;- controlar o quadro de funçõespagamento;- controlar o quadro de funções
providas de vagas;- prestar esclarecimentos aosprovidas de vagas;- prestar esclarecimentos aos
servidores sobre a vida funcional de cada um;-servidores sobre a vida funcional de cada um;-
elaborar documentação quando solicitado peloelaborar documentação quando solicitado pelo
Tribunal de Contas;- controlar e elaborar certidõesTribunal de Contas;- controlar e elaborar certidões
de contagem de tempo de serviço;- receber,de contagem de tempo de serviço;- receber,
distribuir e enviar correspondências via malote.distribuir e enviar correspondências via malote.

NomeNome Maria Cristina Alves dos SantosMaria Cristina Alves dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Formação: - Licenciada emEnsino Médio. Formação: - Licenciada em
Educação Artística - FACULDADES INTEGRADASEducação Artística - FACULDADES INTEGRADAS
TERESA D"AVILA.TERESA D"AVILA.

NomeNome Júlia Cristina Pedro Polezi Júlia Cristina Pedro Polezi 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e TécnicoProfessor de Ensino Médio e Técnico

NomeNome Douglas Evandisom Correa de LimaDouglas Evandisom Correa de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.

NomeNome Ricardo de Oliveira Faria Ricardo de Oliveira Faria 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e TécnicoProfessor de Ensino Médio e Técnico

NomeNome Copernico Marcos FerreiraCopernico Marcos Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no Curso Técnico emMinistra Aulas no Curso Técnico em

Administração, Curso Técnico em Logística (Sede),Administração, Curso Técnico em Logística (Sede),
e no Curso Técnico em Recursos Humanos -e no Curso Técnico em Recursos Humanos -
Classe Descentralizada de Laranjal Paulista.Classe Descentralizada de Laranjal Paulista.
Formação: - Bacharel em Administração -Formação: - Bacharel em Administração -
Faculdade de Administração e CiênciasFaculdade de Administração e Ciências
Econômicas "Santana"; - Licenciado emEconômicas "Santana"; - Licenciado em
Administração - CEETEPS.Administração - CEETEPS.

NomeNome Paloma dos Santos Pereira Paloma dos Santos Pereira 
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente AdministrativoAssistente Administrativo

NomeNome José Ricardo DominguesJosé Ricardo Domingues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e TécnicoProfessor de Ensino Médio e Técnico

NomeNome Alex do Carmo Oliveira SilvaAlex do Carmo Oliveira Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.

NomeNome Maria José Grando RovaiMaria José Grando Rovai
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no Curso Técnico emMinistra Aulas no Curso Técnico em

Administração. Coordenadora de Projetos naAdministração. Coordenadora de Projetos na
CETEC. Formação: - Bacharel em Administração -CETEC. Formação: - Bacharel em Administração -
FAC; - Especialista em Administração de EmpresasFAC; - Especialista em Administração de Empresas
- Recursos Humanos - PUC; - Mestre em- Recursos Humanos - PUC; - Mestre em
Administração - UFBA.Administração - UFBA.

NomeNome Luiz Fernando Pimentel de SouzaLuiz Fernando Pimentel de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Logística Integrado aoMinistra Aulas no curso Logística Integrado ao

Ensino Médio, Curso Técnico em Administração,Ensino Médio, Curso Técnico em Administração,
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Curso Técnico em Logística e no Curso Técnico emCurso Técnico em Logística e no Curso Técnico em
Recursos Humanos - Classe Descentralizada deRecursos Humanos - Classe Descentralizada de
Laranjal Paulista. Coordenador de ProjetosLaranjal Paulista. Coordenador de Projetos
Responsável pela Classe Descentralizada deResponsável pela Classe Descentralizada de
Laranjal Paulista. Formação: - Bacharel emLaranjal Paulista. Formação: - Bacharel em
Ciências Econômicas - MACKENZIE; - LicenciadoCiências Econômicas - MACKENZIE; - Licenciado
em Pedagogia - UNINOVE; - Licenciado emem Pedagogia - UNINOVE; - Licenciado em
Matemática - UNINOVE; - Licenciado em CiênciasMatemática - UNINOVE; - Licenciado em Ciências
Econômicas - CEETEPS.Econômicas - CEETEPS.

NomeNome Nadine Bertolucci MarconNadine Bertolucci Marcon
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Formação: - Bacharel em CiênciasEnsino Médio. Formação: - Bacharel em Ciências
Contábeis - CEUNSP; - Licenciada em CiênciasContábeis - CEUNSP; - Licenciada em Ciências
Contábeis - CEETEPS.Contábeis - CEETEPS.

NomeNome Marília de Oliveira FogaçaMarília de Oliveira Fogaça
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio, no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio, no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio, Curso Técnico em Administração eEnsino Médio, Curso Técnico em Administração e
Curso Técnico em Logística. Formação: - BacharelCurso Técnico em Logística. Formação: - Bacharel
em Administração - UNIMEP.em Administração - UNIMEP.

NomeNome Renata de Fátima NunesRenata de Fátima Nunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Formação: - Bacharel emEnsino Médio. Formação: - Bacharel em
Comunicação Social - FIT.Comunicação Social - FIT.

NomeNome GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS MIRANDAGIOVANA CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estágio na área administrativa. Apoio aoEstágio na área administrativa. Apoio ao

atendimento nos serviços da Diretoria de Serviço -atendimento nos serviços da Diretoria de Serviço -
Área Acadêmica.Área Acadêmica.

NomeNome Ricardo Foltram ValentimRicardo Foltram Valentim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no Curso Técnico emao Ensino Médio e no Curso Técnico em
Administração Formação: - Bacharel em CiênciasAdministração Formação: - Bacharel em Ciências
Jurídicas - UNIMEP; - Licenciado em CiênciasJurídicas - UNIMEP; - Licenciado em Ciências
Jurídicas - CEETEPS.Jurídicas - CEETEPS.

NomeNome Larissa de Araújo FeltrinLarissa de Araújo Feltrin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado
ao Ensino Médio, no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio, no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio, Técnico em Administração e noEnsino Médio, Técnico em Administração e no
Curso Técnico em Recursos Humanos - ClasseCurso Técnico em Recursos Humanos - Classe
Descentralizada de Laranjal Paulista. Formação: -Descentralizada de Laranjal Paulista. Formação: -
Licenciada em Psicologia - PUC.Licenciada em Psicologia - PUC.

NomeNome Elekssandro Manoel BeraldoElekssandro Manoel Beraldo
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.

NomeNome Evilson CallegariEvilson Callegari
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.Vigilante - Funcionário de Empresa Terceirizada.

NomeNome Edilene Ponce do AmaralEdilene Ponce do Amaral
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas no curso Administração IntegradoMinistra Aulas no curso Administração Integrado

ao Ensino Médio e no curso Logística Integrado aoao Ensino Médio e no curso Logística Integrado ao
Ensino Médio. Desenvolve o Projeto "BibliotecaEnsino Médio. Desenvolve o Projeto "Biblioteca
Ativa". Atribuições: Formação: - Licenciada emAtiva". Atribuições: Formação: - Licenciada em
Ciências com Habilitação em Matemática -Ciências com Habilitação em Matemática -
UNIMEP.UNIMEP.

NomeNome Henrique Gonçalves SchrammHenrique Gonçalves Schramm
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Tecnólogo em Gestão Empresarial - Fatec DiretorTecnólogo em Gestão Empresarial - Fatec Diretor

de Serviço Área Acadêmica Atribuições: -de Serviço Área Acadêmica Atribuições: -
escrituração escolar; - expedição e registro deescrituração escolar; - expedição e registro de
documentos; - fornecimento de informações edocumentos; - fornecimento de informações e
dados para planejamento; - controlar edados para planejamento; - controlar e
supervisionar o sistema de dados acadêmicos; -supervisionar o sistema de dados acadêmicos; -
assessorar a Direção, Coordenação Pedagógica eassessorar a Direção, Coordenação Pedagógica e
de Cursos, em assuntos de sua competência; -de Cursos, em assuntos de sua competência; -
efetivar matrículas e movimentações de alunosefetivar matrículas e movimentações de alunos
(Secretaria de Educação e CEETEPS); - organizar(Secretaria de Educação e CEETEPS); - organizar
processo de vagas remanescentes; - elaborarprocesso de vagas remanescentes; - elaborar
editais, portarias e ofícios (Área Acadêmica); -editais, portarias e ofícios (Área Acadêmica); -
analisar e efetivar transferências de alunos paraanalisar e efetivar transferências de alunos para
outras instituições; - redigir atas de conselhosoutras instituições; - redigir atas de conselhos
intermediários e finais; - providenciar registro deintermediários e finais; - providenciar registro de
rendimento (concluintes e não concluintes); -rendimento (concluintes e não concluintes); -
validar documentação para emissão de diploma evalidar documentação para emissão de diploma e
visto-confere - GDAE; - atualizar informações dasvisto-confere - GDAE; - atualizar informações das
redes sociais e quadros de avisos.redes sociais e quadros de avisos.

NomeNome ERIC RODRIGUES GOMESERIC RODRIGUES GOMES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. GRADUADO EMPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. GRADUADO EM

TÉCNOLOGOA DA INFORMAÇÃOTÉCNOLOGOA DA INFORMAÇÃO
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NomeNome FELIPE MOREIRA ALVIM DOS SANTOSFELIPE MOREIRA ALVIM DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIATURA EM LETRAS.MÉDIO. LICENCIATURA EM LETRAS.

NomeNome THALES HENRIQUE DE CAMPOS SILVEIRATHALES HENRIQUE DE CAMPOS SILVEIRA
ARAUJOARAUJO

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DEMÉDIO. GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS.EMPRESAS.

NomeNome Eunice Rosa da SilvaEunice Rosa da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Serviços Gerais - Funcionária deAuxiliar de Serviços Gerais - Funcionária de

Empresa Terceirizada.Empresa Terceirizada.

NomeNome JEVANILDO FERNANDES DA SILVAJEVANILDO FERNANDES DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIADA EM MATEMÁTICA E FÍSICA.MÉDIO. LICENCIADA EM MATEMÁTICA E FÍSICA.

NomeNome LUCIANO DE BRITTO COSTA FILHOLUCIANO DE BRITTO COSTA FILHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO. BACHAREL EMMÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO. BACHAREL EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.

NomeNome EDIMARCIO MINUSSI JUNIOREDIMARCIO MINUSSI JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. GRADUADO EMPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. GRADUADO EM

GESTÃO EMPRESARIAL.GESTÃO EMPRESARIAL.

NomeNome GRACIETTE PERISSINOTTO DA SILVAGRACIETTE PERISSINOTTO DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIADA EM BIOLOGIA.MÉDIO. LICENCIADA EM BIOLOGIA.

NomeNome DAVI GUTIERREZ ANTONIODAVI GUTIERREZ ANTONIO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EMMÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. LICENCIATURA EM
GEOGRAFIA.GEOGRAFIA.

NomeNome TANIA JANAINA COELHO LEMESTANIA JANAINA COELHO LEMES
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DEMÉDIO. GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS.EMPRESAS.

NomeNome CLAUDIO MARIANO DOS SANTOSCLAUDIO MARIANO DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. PROFESSOR DEMÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO. PROFESSOR DE
ENSINO TÉCNICO. TECNOLOGO EM GESTÃOENSINO TÉCNICO. TECNOLOGO EM GESTÃO
EMPRESARIAL.EMPRESARIAL.

NomeNome NICOLAS BENEDITO LEITE GONÇALVESNICOLAS BENEDITO LEITE GONÇALVES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIATURA EM HISTÓRIA.MÉDIO. LICENCIATURA EM HISTÓRIA.

NomeNome Alessandra Gomes PaesAlessandra Gomes Paes
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Serviços Gerais - Funcionária deAuxiliar de Serviços Gerais - Funcionária de

Empresa Terceirizada.Empresa Terceirizada.

NomeNome VALÉRIA DE LIMA E SILVA ALVARENGAVALÉRIA DE LIMA E SILVA ALVARENGA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AOPROFESSORA DE ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO

MÉDIO. LICENCIATURA EM GEOGRAFIA.MÉDIO. LICENCIATURA EM GEOGRAFIA.

NomeNome EULÁLIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOSEULÁLIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Diretora de Etec - Formação:- Bacharel emDiretora de Etec - Formação:- Bacharel em

Administração - UNISO- Licenciada - Esquema I -Administração - UNISO- Licenciada - Esquema I -
MBA em Gestão de Pessoas com Ênfase emMBA em Gestão de Pessoas com Ênfase em
Estratégias - FGV - Personal & ProfessionalEstratégias - FGV - Personal & Professional
Coaching - SBC- Atribuições: Encarregada daCoaching - SBC- Atribuições: Encarregada da
administração das atividades na ETEC (todos osadministração das atividades na ETEC (todos os
setores).Responsável por:- coordenar asetores).Responsável por:- coordenar a
elaboração da proposta pedagógica;- organizarelaboração da proposta pedagógica;- organizar
atividades de planejamento;- gerenciar recursosatividades de planejamento;- gerenciar recursos
físicos, materiais , humanos e financeiros;-físicos, materiais , humanos e financeiros;-
assegurar o cumprimento da legislação,assegurar o cumprimento da legislação,
regulamentos, diretrizes, normas e regimentos;-regulamentos, diretrizes, normas e regimentos;-
autenticidade dos diplomas, certificados eautenticidade dos diplomas, certificados e
documentos escolares, expedidos pela Secretariadocumentos escolares, expedidos pela Secretaria
Acadêmica;- concurso público e processoAcadêmica;- concurso público e processo
seletivo;- promover ações para a integraçãoseletivo;- promover ações para a integração
escola, família, comunidade e empresa;-escola, família, comunidade e empresa;-
coordenar a elaboração de projetos;- prestarcoordenar a elaboração de projetos;- prestar
informações à comunidade escolar;- e outrasinformações à comunidade escolar;- e outras
eventualidades.eventualidades.
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NomeNome MARCELO PESSOA BARROSMARCELO PESSOA BARROS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. BACHAREL EMPROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. BACHAREL EM

CONTABILIDADE.CONTABILIDADE.

NomeNome Andréia Vieira Costa dos SantosAndréia Vieira Costa dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Intérprete de Libras - Funcionária de EmpresaIntérprete de Libras - Funcionária de Empresa

Terceirizada.Terceirizada.

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Aula 01Sala de Aula 01
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de Aula 01Sala de Aula 01

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Aula 02Sala de Aula 02
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de Aula 02Sala de Aula 02

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Aula 03Sala de Aula 03
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de Aula 03Sala de Aula 03

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Aula 05Sala de Aula 05
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de Aula 05Sala de Aula 05

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula 04Sala de aula 04
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de aula 04Sala de aula 04

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Aula 06Sala de Aula 06
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala de Aula 06Sala de Aula 06

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

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

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CAD VestuárioCAD Vestuário
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição CAD VestuárioCAD Vestuário

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CiênciasCiências
ÁreaÁrea 102102
DescriçãoDescrição CiênciasCiências

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ModelagemModelagem
ÁreaÁrea 102102
DescriçãoDescrição ModelagemModelagem

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Desenho e CriaçãoDesenho e Criação
ÁreaÁrea 102102
DescriçãoDescrição Desenho e CriaçãoDesenho e Criação

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CosturaCostura
ÁreaÁrea 102102
DescriçãoDescrição CosturaCostura

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BiblotecaBibloteca
ÁreaÁrea 7676
DescriçãoDescrição BiblotecaBibloteca

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Área de lazer e convivênciaÁrea de lazer e convivência
ÁreaÁrea 288288
DescriçãoDescrição Área de lazer e convivênciaÁrea de lazer e convivência

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC masculino alunosWC masculino alunos
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição WC masculino alunosWC masculino alunos
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC feminino - alunasWC feminino - alunas
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição WC feminino - alunasWC feminino - alunas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC administrativo masculinoWC administrativo masculino
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição WC administrativo masculinoWC administrativo masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC administrativo femininoWC administrativo feminino
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição WC administrativo femininoWC administrativo feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC deficientesWC deficientes
ÁreaÁrea 3.243.24
DescriçãoDescrição WC deficientesWC deficientes

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação / PedagógicaCoordenação / Pedagógica
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Coordenação / PedagógicaCoordenação / Pedagógica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos professoresSala dos professores
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Sala dos professoresSala dos professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Orientação Educacional / ReuniõesOrientação Educacional / Reuniões
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Orientação Educacional / ReuniõesOrientação Educacional / Reuniões

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretraria acadêmicaSecretraria acadêmica
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição Secretraria acadêmicaSecretraria acadêmica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Cantina escolarCantina escolar
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Cantina escolarCantina escolar
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Alimentação escolarAlimentação escolar
ÁreaÁrea 2323
DescriçãoDescrição Alimentação escolarAlimentação escolar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ServidorServidor
ÁreaÁrea 7.47.4
DescriçãoDescrição ServidorServidor

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Direção / ATA IDireção / ATA I
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Direção / ATA IDireção / ATA I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Direção / ATA IDireção / ATA I
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Direção / ATA IDireção / ATA I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Diretoria de serviço administrativoDiretoria de serviço administrativo
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição Diretoria de serviço administrativoDiretoria de serviço administrativo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor - salas de aulasCorredor - salas de aulas
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Corredor - salas de aulasCorredor - salas de aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Entrada bibliotecaEntrada biblioteca
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Entrada bibliotecaEntrada biblioteca

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação - bloco IIICirculação - bloco III
ÁreaÁrea 55.8955.89
DescriçãoDescrição Circulação - bloco IIICirculação - bloco III

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Laboratórios de Informática /Laboratórios de Informática /
Setores AdministrativosSetores Administrativos

ComputadoresComputadores 8080
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Direção / ATA / Almoxarifado /Direção / ATA / Almoxarifado /
CoordenaçãoCoordenação

NoteBookNoteBook 66

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -
GaloneiraGaloneira

22

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -
BotoneiraBotoneira

22

LaboratóriosLaboratórios Ar CondicionadoAr Condicionado 33
Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -

InterloqueInterloque
22

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -
RETARETA

2525

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura OverloqueMáquina de Costura Overloque 33
Diretoria de Serviço - ÁreaDiretoria de Serviço - Área
AcadêmicaAcadêmica

Central TelefônicaCentral Telefônica 11

AlmoxarifadoAlmoxarifado Tela de ProjeçãoTela de Projeção 22
Laboratório de Química /Laboratório de Química /
AlmoxarifadoAlmoxarifado

RetroprojetorRetroprojetor 22

Cozinha - FuncionáriosCozinha - Funcionários Microondas (APM)Microondas (APM) 22
Laboratórios de Informática /Laboratórios de Informática /
Setores AdministrativosSetores Administrativos

Estabilizadores de VoltagemEstabilizadores de Voltagem 8080

Diretoria / Biblioteca / DiretoriaDiretoria / Biblioteca / Diretoria
de Serviço Acadêmica / Diretoriade Serviço Acadêmica / Diretoria
de Serviço Administrativade Serviço Administrativa

Impressora a Laser MultifuncionalImpressora a Laser Multifuncional44

ServidorServidor Ar CondicionadoAr Condicionado 11
Biblioteca / Sala de Reuniões /Biblioteca / Sala de Reuniões /
AlmoxarifadoAlmoxarifado

TV 55"TV 55" 33

Diretoria de Serviço Acadêmica /Diretoria de Serviço Acadêmica /
Área de PessoalÁrea de Pessoal

Impressora Laser Colorida (APM)Impressora Laser Colorida (APM) 22

Laboratório de QuimicaLaboratório de Quimica Balança Eletrônica de PrecisãoBalança Eletrônica de Precisão 11
Cozinha - FuncionáriosCozinha - Funcionários FogãoFogão 11
Cozinha - FuncionáriosCozinha - Funcionários MicroondasMicroondas 11
Diversos SetoresDiversos Setores Impressora Jato de TintaImpressora Jato de Tinta 55
Sala do ServidorSala do Servidor Servidor de RedeServidor de Rede 11
Almoxarifado / Laboratório deAlmoxarifado / Laboratório de
CiênciasCiências

TV 50"TV 50" 22

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura TravetiMáquina de Costura Traveti 22
Cozinha - Merenda EscolarCozinha - Merenda Escolar Mesa para Cozinha InoxMesa para Cozinha Inox 22
Cozinha - Merenda EscolarCozinha - Merenda Escolar Fogão IndustrialFogão Industrial 11
Cozinha - Merenda EscolarCozinha - Merenda Escolar Refrigerador Industrial 06 PortasRefrigerador Industrial 06 Portas 11
DireçãoDireção Câmera FotográficaCâmera Fotográfica 22
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Impressora HPLaser Jet (tonerImpressora HPLaser Jet (toner

preto)preto)
11

Laboratório de CAD VestuárioLaboratório de CAD Vestuário Mesa DigitalizadoraMesa Digitalizadora 2626
Diretoria de Serviço AcadêmicaDiretoria de Serviço Acadêmica CENTRAL TELEFÔNICA DIGITALCENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL 11
Salas de aula / LaboratóriosSalas de aula / Laboratórios Projetor AudivisualProjetor Audivisual 1111
Cozinha - FuncionáriosCozinha - Funcionários Refrigerador Doméstico DuplexRefrigerador Doméstico Duplex 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Caixa AmplificadaCaixa Amplificada 44
Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Cortar TecidoMáquina de Cortar Tecido 22
Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -

CaseadeiraCaseadeira
22

Laboratório de Corte e CosturaLaboratório de Corte e Costura Máquina de Costura Industrial -Máquina de Costura Industrial -
PespontadeiraPespontadeira

22

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
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A ETEC de Cerquilho dispõe de recursos financeiros provenientes de:A ETEC de Cerquilho dispõe de recursos financeiros provenientes de:

Verba de Adiantamento de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento (DMPP): repasse feitoVerba de Adiantamento de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento (DMPP): repasse feito
mensalmente pelo Centro Paula Souza, que é utilizado para a manutenção predial e patrimonial;mensalmente pelo Centro Paula Souza, que é utilizado para a manutenção predial e patrimonial;
também para a compra de alguns materiais de consumo. O processo é realizado pela Diretoria detambém para a compra de alguns materiais de consumo. O processo é realizado pela Diretoria de
Serviço – Área Administrativa. Essa verba constitui a maior fonte de recursos da Unidade.Serviço – Área Administrativa. Essa verba constitui a maior fonte de recursos da Unidade.

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): repasse realizado pelo MEC/FNDE, com a finalidade dePrograma Dinheiro Direto na Escola (PDDE): repasse realizado pelo MEC/FNDE, com a finalidade de
suprimir algumas necessidades da Unidade que não é possível com a verba mensal do CPS.suprimir algumas necessidades da Unidade que não é possível com a verba mensal do CPS.

Inscrições do Vestibulinho: repasse realizado pela Fundação de Apoio a Tecnologia - FAT. RecebemosInscrições do Vestibulinho: repasse realizado pela Fundação de Apoio a Tecnologia - FAT. Recebemos
uma porcentagem de todas as inscrições pagas do processo; os valores são depositados na conta dauma porcentagem de todas as inscrições pagas do processo; os valores são depositados na conta da
APM no Banco do Brasil.APM no Banco do Brasil.

Os recursos que são arrecadados pela APM (contribuição voluntária, exploração da cantina e oOs recursos que são arrecadados pela APM (contribuição voluntária, exploração da cantina e o
repasse da FAT) são utilizados para suprir outras necessidades da escola que não podem serrepasse da FAT) são utilizados para suprir outras necessidades da escola que não podem ser
atendidas com a verba mensal "DMPP" e a anual "PDDE".atendidas com a verba mensal "DMPP" e a anual "PDDE".

RECURSOS FINANCEIROS DA ETEC DE CERQUILHO 2020RECURSOS FINANCEIROS DA ETEC DE CERQUILHO 2020
FonteFonte RecursosRecursos Valor AnualValor Anual %%

CEETEPSCEETEPS Despesas Miúdas e deDespesas Miúdas e de
Pronto PagamentoPronto Pagamento

R$ 14.965,39R$ 14.965,39 42%42%

MECMEC Programa DinheiroPrograma Dinheiro
Direto na Escola Direto na Escola (Saldo(Saldo
reprogramado de anosreprogramado de anos
anteriores)anteriores)

R$ 20.192,19R$ 20.192,19 57%57%

FATFAT Inscrições VestibulinhoInscrições Vestibulinho R$ 471,20R$ 471,20 1%1%
Total dos Recursos FinanceirosTotal dos Recursos Financeiros R$ 35.628,78R$ 35.628,78 100%100%

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

Os serviços de vigilância e limpeza são terceirizados nas ETECs do CEETEPS. Os serviços de vigilância e limpeza são terceirizados nas ETECs do CEETEPS. 

Na ETEC de Cerquilho a Empresa KELSON & KELSON SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, conta comNa ETEC de Cerquilho a Empresa KELSON & KELSON SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, conta com
quatro vigilantes que atuam no período diurno e noturno. São responsáveis por zelar pelo patrimônioquatro vigilantes que atuam no período diurno e noturno. São responsáveis por zelar pelo patrimônio
da Unidade. O contrato iniciou em 02/04/2020e encerrará em 01/10/2022.da Unidade. O contrato iniciou em 02/04/2020e encerrará em 01/10/2022.

O serviço de limpeza é realizado pela Empresa FACILITY CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA EIRELI ME,O serviço de limpeza é realizado pela Empresa FACILITY CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA EIRELI ME,
contando com umacolaboradora para atender às demandas da Unidade. O contrato iniciou emcontando com umacolaboradora para atender às demandas da Unidade. O contrato iniciou em
01/05/2019 e encerrará em 31/10/2021.01/05/2019 e encerrará em 31/10/2021.

A gestora dos contratos é a Vânia Aparecida Rinaldi, Diretor de Serviço - Área Administrativa.A gestora dos contratos é a Vânia Aparecida Rinaldi, Diretor de Serviço - Área Administrativa.

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação CIPA - 2021CIPA - 2021
DescriçãoDescrição VIGÊNCIA DO MANDATO: 04 DE SETEMBRO DEVIGÊNCIA DO MANDATO: 04 DE SETEMBRO DE
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2020 A 03 DE SETEMBRO DE 2021. A CIPA na Etec2020 A 03 DE SETEMBRO DE 2021. A CIPA na Etec
de Cerquilho, obedece aos dispositivos contidosde Cerquilho, obedece aos dispositivos contidos
no item 5.6.4 da NR 05 e tem comono item 5.6.4 da NR 05 e tem como
Representante da CIPA a Servidora Fabiana PintoRepresentante da CIPA a Servidora Fabiana Pinto
Vaz. Atribuições: Preservar a saúde integridadeVaz. Atribuições: Preservar a saúde integridade
física dos trabalhadores; Observar e relatar asfísica dos trabalhadores; Observar e relatar as
condições de risco no ambiente de trabalho;condições de risco no ambiente de trabalho;
Solicitar medidas para reduzir ou eliminar osSolicitar medidas para reduzir ou eliminar os
riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos;riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos;
Estabelecer uma relação de diálogo eEstabelecer uma relação de diálogo e
conscientização entre os integrantes da escola;conscientização entre os integrantes da escola;
Elo de ligação entre a direção e empregados;Elo de ligação entre a direção e empregados;
Opinar na forma como os trabalhos sãoOpinar na forma como os trabalhos são
realizados, objetivando sempre melhorar asrealizados, objetivando sempre melhorar as
condições de trabalho, visando humanizar docondições de trabalho, visando humanizar do
trabalho e consequente melhoria nas condiçõestrabalho e consequente melhoria nas condições
de trabalho.de trabalho.

DenominaçãoDenominação GRÊMIO ESTUDANTIL - 2021/2022GRÊMIO ESTUDANTIL - 2021/2022
DescriçãoDescrição A eleição do Grêmio da Etec de Cerquilho estáA eleição do Grêmio da Etec de Cerquilho está

prevista para os dias 21 e 22 de junho, a apuraçãoprevista para os dias 21 e 22 de junho, a apuração
e divulgação do resultado dia 23 de junho e ae divulgação do resultado dia 23 de junho e a
posse da chapa vencedora 01 de julho. Concorremposse da chapa vencedora 01 de julho. Concorrem
ao pleito três chapas: Chapa Quente / Todosao pleito três chapas: Chapa Quente / Todos
Temos Voz / Força Estudantil O mandato será deTemos Voz / Força Estudantil O mandato será de
01 de julho de 2021 até 30 de junho de 202201 de julho de 2021 até 30 de junho de 2022
Atribuições (Artigo 15 do Estatuto Padrão dosAtribuições (Artigo 15 do Estatuto Padrão dos
Grêmios Estudantis) Parágrafo único: Cabe aGrêmios Estudantis) Parágrafo único: Cabe a
Diretoria do Grêmio: I - Elaborar o plano anual deDiretoria do Grêmio: I - Elaborar o plano anual de
trabalho, submetendo-o ao Conselho detrabalho, submetendo-o ao Conselho de
Representantes de Turma; II - Colocar em práticaRepresentantes de Turma; II - Colocar em prática
o plano aprovado; III - Divulgar para a Assembleiao plano aprovado; III - Divulgar para a Assembleia
Geral: • As normas que regem o Grêmio; • AsGeral: • As normas que regem o Grêmio; • As
atividades desenvolvidas pela Diretoria; • Aatividades desenvolvidas pela Diretoria; • A
programação e a aplicação dos recursosprogramação e a aplicação dos recursos
financeiros do Grêmio; IV - Reunir-sefinanceiros do Grêmio; IV - Reunir-se
ordinariamente pelo menos 4 vezes por mêsordinariamente pelo menos 4 vezes por mês

DenominaçãoDenominação CONSELHO DE ESCOLA - 2021CONSELHO DE ESCOLA - 2021
DescriçãoDescrição VIGÊNCIA DO MANDATO: 03 DE FEVEREIRO DEVIGÊNCIA DO MANDATO: 03 DE FEVEREIRO DE

2021 A 02 DE FEVEREIRO DE 2022. A Etec terá,2021 A 02 DE FEVEREIRO DE 2022. A Etec terá,
como órgão deliberativo, o Conselho de Escola,como órgão deliberativo, o Conselho de Escola,
integrado por representantes da comunidadeintegrado por representantes da comunidade
escolar e da comunidade extraescolar, cujaescolar e da comunidade extraescolar, cuja
composição será: I - Pela comunidade escolar: a)composição será: I - Pela comunidade escolar: a)
Diretor, presidente nato: Prof. Eulália AparecidaDiretor, presidente nato: Prof. Eulália Aparecida
Andrade dos Santos b) um representante dasAndrade dos Santos b) um representante das
diretorias de serviços e relações institucionais:diretorias de serviços e relações institucionais:
Prof. Cármino Frutuozo c) um representante dosProf. Cármino Frutuozo c) um representante dos
professores: Prof.ª Júlia Cristina Pedroso Polezi d)professores: Prof.ª Júlia Cristina Pedroso Polezi d)
um representante dos servidores técnico eum representante dos servidores técnico e
administrativos: Henrique Gonçalves Schramm e)administrativos: Henrique Gonçalves Schramm e)
um representante dos pais de alunos: Joyceum representante dos pais de alunos: Joyce
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Cristina Genesini f) um representante dos alunos:Cristina Genesini f) um representante dos alunos:
Alex do Carmo Oliveira Silva g) um representanteAlex do Carmo Oliveira Silva g) um representante
das instituições auxiliares: Prof. Eduardo Prado II -das instituições auxiliares: Prof. Eduardo Prado II -
Pela comunidade extraescolar: a) representantePela comunidade extraescolar: a) representante
de órgão de classe: Antônio Carlos Anacleto b)de órgão de classe: Antônio Carlos Anacleto b)
representante dos empresários, vinculado a umrepresentante dos empresários, vinculado a um
dos cursos: Vinicius Moras c) aluno egressodos cursos: Vinicius Moras c) aluno egresso
atuante em sua área de formação técnica:atuante em sua área de formação técnica:
Kathleen Camargo Villas Boas d) representante doKathleen Camargo Villas Boas d) representante do
poder público municipal: Cleiton Scudeller e)poder público municipal: Cleiton Scudeller e)
representante de instituição de ensino, vinculadarepresentante de instituição de ensino, vinculada
a um dos cursos: Carlos Felipe Luvizotto Aa um dos cursos: Carlos Felipe Luvizotto A
composição da comunidade extraescolar será de,composição da comunidade extraescolar será de,
no mínimo, quatro membros e, no máximo, deno mínimo, quatro membros e, no máximo, de
sete membros. Os representantes mencionadossete membros. Os representantes mencionados
no inciso I, alíneas de “b” a “g”, serão escolhidosno inciso I, alíneas de “b” a “g”, serão escolhidos
pelos seus pares, e os mencionados no inciso IIpelos seus pares, e os mencionados no inciso II
serão convidados pela Direção da Escola. Osserão convidados pela Direção da Escola. Os
representantes cumprirão mandato de um ano,representantes cumprirão mandato de um ano,
permitidas reconduções. Atribuições (Deliberaçãopermitidas reconduções. Atribuições (Deliberação
CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013) I - DeliberarCEETEPS Nº 003, de 18-7-2013) I - Deliberar
sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola;sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola;
b) as alternativas de solução para os problemasb) as alternativas de solução para os problemas
acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades paraacadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para
aplicação de recursos. II – Estabelecer diretrizes eaplicação de recursos. II – Estabelecer diretrizes e
propor ações de integração da Etec com apropor ações de integração da Etec com a
comunidade; III - propor a implantação oucomunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, deextinção de cursos oferecidos pela Etec, de
acordo com as demandas locais e regionais eacordo com as demandas locais e regionais e
outros indicadores; IV - Aprovar o Plano Plurianualoutros indicadores; IV - Aprovar o Plano Plurianual
de Gestão e o Plano Escolar; V - Apreciar osde Gestão e o Plano Escolar; V - Apreciar os
relatórios anuais da escola, analisando seurelatórios anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderáestabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderá
ser convocado pela Direção para manifestar-seser convocado pela Direção para manifestar-se
sobre outros temas de interesse da comunidadesobre outros temas de interesse da comunidade
escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,
ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cadaordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada
semestre e, extraordinariamente, quandosemestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu presidente ou pela maioria deconvocado pelo seu presidente ou pela maioria de
seus membros. § 3º - As reuniões do Conselho deseus membros. § 3º - As reuniões do Conselho de
Escola deverão contar com a presença mínima daEscola deverão contar com a presença mínima da
maioria simples de seus membros. § 4º - Nasmaioria simples de seus membros. § 4º - Nas
decisões a serem tomadas por maioria simples,decisões a serem tomadas por maioria simples,
todos os membros terão direito a voto, cabendotodos os membros terão direito a voto, cabendo
ao diretor o voto de desempate.ao diretor o voto de desempate.

DenominaçãoDenominação ASSOCIAÇÃO E PAIS E MESTRES DA ETEC DEASSOCIAÇÃO E PAIS E MESTRES DA ETEC DE
CERQUILHO - 2021/2022 CERQUILHO - 2021/2022 

DescriçãoDescrição VIGÊNCIA DO MANDATO: 26 DE ABRIL DE 2021 AVIGÊNCIA DO MANDATO: 26 DE ABRIL DE 2021 A
25 DE ABRIL DE 2022. A Associação de Pais e25 DE ABRIL DE 2022. A Associação de Pais e
Mestres da Etec de Cerquilho, através da suaMestres da Etec de Cerquilho, através da sua
diretoria executiva irá firmar convênio com odiretoria executiva irá firmar convênio com o
Centro Paula Souza ficando, dessa forma, apta aCentro Paula Souza ficando, dessa forma, apta a
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receber transferência de recursos financeiros parareceber transferência de recursos financeiros para
apoiar o processo de gestão escolar, à assistênciaapoiar o processo de gestão escolar, à assistência
ao aluno e à integração escola-família-ao aluno e à integração escola-família-
comunidade. Esses investimentos, certamente,comunidade. Esses investimentos, certamente,
irão contribuir para melhoria da qualidade dosirão contribuir para melhoria da qualidade dos
serviços prestados aos nossos alunos e àserviços prestados aos nossos alunos e à
comunidade Cerquilhense. Para tal, serãocomunidade Cerquilhense. Para tal, serão
inseridos no sistema AVIS / BEM-TE-VI / AGPC doinseridos no sistema AVIS / BEM-TE-VI / AGPC do
Centro Paula Souza, até 30/07/21, todaCentro Paula Souza, até 30/07/21, toda
documentação exigida conforme as Instruções edocumentação exigida conforme as Instruções e
orientações da Área de Gestão de Parcerias eorientações da Área de Gestão de Parcerias e
Convênios. De forma abrangente, os documentosConvênios. De forma abrangente, os documentos
exigidos sâo: 1- Plano de Anual de Trabalhoexigidos sâo: 1- Plano de Anual de Trabalho
deverá conter: a. Metas: i. Aquisitiva; ii.deverá conter: a. Metas: i. Aquisitiva; ii.
Arrecadadora; iii. Demonstrativa; iv. Ocupacional;Arrecadadora; iii. Demonstrativa; iv. Ocupacional;
v. Operacional; vi. Participativa; vii. Produtiva; viii.v. Operacional; vi. Participativa; vii. Produtiva; viii.
Promocional; ix. Reparadora; x. Solidária b.Promocional; ix. Reparadora; x. Solidária b.
Definição dos projetos; i. Eventos; ii. Projetos deDefinição dos projetos; i. Eventos; ii. Projetos de
alunos; iii. Ações específicas; iv. Centro de custos.alunos; iii. Ações específicas; iv. Centro de custos.
c. Análise intermediária; d. Elaboração dec. Análise intermediária; d. Elaboração de
orçamento; e. Análise final; f. Cadastramento noorçamento; e. Análise final; f. Cadastramento no
sistema AVIS / BEM-TE-VI 2- Cadastramento dasistema AVIS / BEM-TE-VI 2- Cadastramento da
Movimentação Financeira: a. Receita /Movimentação Financeira: a. Receita /
Recebimento; b. Despesa / Pagamento; i.Recebimento; b. Despesa / Pagamento; i.
Previstas ou realizadas. Compõem a AssociaçãoPrevistas ou realizadas. Compõem a Associação
de Pais e mestres da Etec de Cerquilho osde Pais e mestres da Etec de Cerquilho os
seguintes membros: DIRETORIA EXECUTIVAseguintes membros: DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Executivo: Prof. Cármino Frutuozo Vice-Diretor Executivo: Prof. Cármino Frutuozo Vice-
Diretor Executivo: Henrique Gonçalves SchrammDiretor Executivo: Henrique Gonçalves Schramm
Secretário: Prof. Ricardo de Oliveira Faria Diretora-Secretário: Prof. Ricardo de Oliveira Faria Diretora-
Financeira: D. Thâmar Regina Santana -Mãe deFinanceira: D. Thâmar Regina Santana -Mãe de
aluna Vice-Diretor Financeiro: Ana Cristinaaluna Vice-Diretor Financeiro: Ana Cristina
Rodrigues de Freitas - Mãe de alunos DiretorRodrigues de Freitas - Mãe de alunos Diretor
Social, Cultural e Esportivo: Prof. Eduardo PradoSocial, Cultural e Esportivo: Prof. Eduardo Prado
Diretor de Patrimônio: Amilton Oliveira RosaDiretor de Patrimônio: Amilton Oliveira Rosa
CONSELHO FISCAL Membro do Conselho Fiscal:CONSELHO FISCAL Membro do Conselho Fiscal:
Prof. Antonio Carlos Anacleto Membro doProf. Antonio Carlos Anacleto Membro do
Conselho Fiscal: Silvana de Fátima Garcia MembroConselho Fiscal: Silvana de Fátima Garcia Membro
do Conselho Fiscal: Adriana Beondo Silva Dado Conselho Fiscal: Adriana Beondo Silva Da
Natureza e Finalidade (Estatuto Padrão das APMsNatureza e Finalidade (Estatuto Padrão das APMs
2020) Artigo 2º - A APM, instituição auxiliar da2020) Artigo 2º - A APM, instituição auxiliar da
escola, terá por finalidade apoiar o processo deescola, terá por finalidade apoiar o processo de
gestão escolar, à assistência ao aluno e àgestão escolar, à assistência ao aluno e à
integração escola-família-comunidade. Artigo 3º -integração escola-família-comunidade. Artigo 3º -
A APM, entidade com objetivos sociais eA APM, entidade com objetivos sociais e
educativos, não terá caráter político, étnico,educativos, não terá caráter político, étnico,
racial, religioso, de gênero e nem finalidadesracial, religioso, de gênero e nem finalidades
lucrativas. Artigo 4º - Para a consecução dos fins,lucrativas. Artigo 4º - Para a consecução dos fins,
a que se referem os artigos anteriores, aa que se referem os artigos anteriores, a
Associação se propõe a: I - colaborar com aAssociação se propõe a: I - colaborar com a
direção da Unidade de Ensino, para atingir osdireção da Unidade de Ensino, para atingir os
objetivos educacionais previstos no Planoobjetivos educacionais previstos no Plano
Plurianual de Gestão (PPG), atualizadosPlurianual de Gestão (PPG), atualizados
anualmente; II - representar as aspirações dosanualmente; II - representar as aspirações dos
alunos, pais e da comunidade junto à escola; III -alunos, pais e da comunidade junto à escola; III -
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mobilizar os recursos humanos, materiais emobilizar os recursos humanos, materiais e
financeiros da APM e aplicar verbas oriundas dosfinanceiros da APM e aplicar verbas oriundas dos
setores públicos ou privados, para auxiliar asetores públicos ou privados, para auxiliar a
escola, provendo condições que propiciem: a) aescola, provendo condições que propiciem: a) a
melhoria do ensino; b) o desenvolvimento demelhoria do ensino; b) o desenvolvimento de
atividades de assistência ao escolar carente; c) aatividades de assistência ao escolar carente; c) a
conservação e manutenção do prédio, máquinas econservação e manutenção do prédio, máquinas e
equipamentos e das instalações técnicas; d)equipamentos e das instalações técnicas; d)
programação de atividades culturais, esportivas eprogramação de atividades culturais, esportivas e
de lazer que envolvam a integração de pais,de lazer que envolvam a integração de pais,
professores, alunos e comunidade; IV - Apoiar aprofessores, alunos e comunidade; IV - Apoiar a
gestão na programação do uso da escola pelagestão na programação do uso da escola pela
comunidade, conforme a disponibilidade. Artigo 5ºcomunidade, conforme a disponibilidade. Artigo 5º
- As atividades, a serem desenvolvidas para- As atividades, a serem desenvolvidas para
alcançar os objetivos especificados nos incisos doalcançar os objetivos especificados nos incisos do
artigo anterior, deverão integrar o PPG daartigo anterior, deverão integrar o PPG da
Unidade Escolar e o Plano Anual de Trabalho daUnidade Escolar e o Plano Anual de Trabalho da
APM.APM.

MissãoMissão
“Promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando ao“Promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando ao
atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”.atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”.

VisãoVisão
"Ser referência como Escola Técnica de excelência e exercer liderança na inclusão social e"Ser referência como Escola Técnica de excelência e exercer liderança na inclusão social e
profissional dos alunos”.profissional dos alunos”.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
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CERQUILHOCERQUILHO

ASPECTOS GERAISASPECTOS GERAIS

HIC LABOR VINCIT = AQUI O TRABALHO VENCEHIC LABOR VINCIT = AQUI O TRABALHO VENCE

Cerquilho foi construída sob o lema “Hic Labor Vincit”, com a colaboração especial de imigrantesCerquilho foi construída sob o lema “Hic Labor Vincit”, com a colaboração especial de imigrantes
italianos, espanhóis e portugueses, contando ainda, com a contribuição de outros povos.italianos, espanhóis e portugueses, contando ainda, com a contribuição de outros povos.

O nome é de origem espanhola, e significa cercado, e tem suas raizes no século XVIII, quando umO nome é de origem espanhola, e significa cercado, e tem suas raizes no século XVIII, quando um
cercado de pau a pique servia de pousada aos tropeiros que por aqui passavam, rumo a feira nacercado de pau a pique servia de pousada aos tropeiros que por aqui passavam, rumo a feira na
cidade de Sorocaba.cidade de Sorocaba.

Cerquilho possui uma área de 127,803kmCerquilho possui uma área de 127,803km22 e está localizado na região Centro-Leste do Estado de São e está localizado na região Centro-Leste do Estado de São
Paulo, zona fisiográfica de Piracicaba. O município não possui favelas, têm 100% de abastecimentoPaulo, zona fisiográfica de Piracicaba. O município não possui favelas, têm 100% de abastecimento
de água tratada, energia elétrica, rede de esgoto em toda cidade e vias públicas asfaltadas.de água tratada, energia elétrica, rede de esgoto em toda cidade e vias públicas asfaltadas.
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População estimada em 2017: População estimada em 2017: 46.73346.733

Densidade demográfica:Densidade demográfica: 365,66 habitantes/km2 365,66 habitantes/km2

ClimaClima: temperado e ameno, com média de 21º: temperado e ameno, com média de 21º

AltitudeAltitude: 573,20 / Longitude: 47º44’07” / Latitude: 23º10’49”: 573,20 / Longitude: 47º44’07” / Latitude: 23º10’49”

HidrografiaHidrografia: Cerquilho é servida pelo Rio Sorocaba e diversos córregos e riachos: Cerquilho é servida pelo Rio Sorocaba e diversos córregos e riachos

Emancipação e aniversário da cidadeEmancipação e aniversário da cidade: 3 de abril de 1949: 3 de abril de 1949

Principais rodoviasPrincipais rodovias: SP 127 – Rodovia Antônio Romano Schincariol, com acesso a Rodovia Castello: SP 127 – Rodovia Antônio Romano Schincariol, com acesso a Rodovia Castello
Branco e Rodovia Marechal RondonBranco e Rodovia Marechal Rondon

Municípios vizinhosMunicípios vizinhos: Tietê, Tatuí, Boituva, Porto Feliz, Laranjal Paulista e Jumirim.: Tietê, Tatuí, Boituva, Porto Feliz, Laranjal Paulista e Jumirim.

Principais distânciasPrincipais distâncias: Cerquilho está localizada a 150 km de São Paulo; 70 km de Sorocaba; 50 km: Cerquilho está localizada a 150 km de São Paulo; 70 km de Sorocaba; 50 km
de Piracicaba; 90 km de Campinas; 60 km de Itu e a 60 km de Itapetininga.de Piracicaba; 90 km de Campinas; 60 km de Itu e a 60 km de Itapetininga.

Aeroporto mais próximoAeroporto mais próximo: Viracopos, em Campinas e o aeroporto estadual de Sorocaba.: Viracopos, em Campinas e o aeroporto estadual de Sorocaba.

ECONOMIAECONOMIA

A economia do munícipio é 80% industrial, 10% comercial, 5% pecuária e agricultura e 5% prestaçãoA economia do munícipio é 80% industrial, 10% comercial, 5% pecuária e agricultura e 5% prestação
de serviços. Destaca-se o setor têxtil: o município é conhecido nacionalmente como um polo dede serviços. Destaca-se o setor têxtil: o município é conhecido nacionalmente como um polo de
confecção infantil. O polo é composto em sua maioria de micro e pequenas empresas.confecção infantil. O polo é composto em sua maioria de micro e pequenas empresas.

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - 2016Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - 2016
Número de empresas atuantesNúmero de empresas atuantes 1.8881.888

Número de unidades locaisNúmero de unidades locais 2.0062.006
Pessoal ocupado assalariadoPessoal ocupado assalariado 11.85711.857

Pessoal ocupado totalPessoal ocupado total 14.47814.478
Salário Médio MensalSalário Médio Mensal 2,52,5
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Fonte: IBGE CidadesFonte: IBGE Cidades

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentualEntre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual
dessa população que era economicamente ativa) passou de 68,44% em 2000 para 74,02% em 2010.dessa população que era economicamente ativa) passou de 68,44% em 2000 para 74,02% em 2010.
Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamenteAo mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente
ativa que estava desocupada) passou de 9,21% em 2000 para 4,06% em 2010.ativa que estava desocupada) passou de 9,21% em 2000 para 4,06% em 2010.

A renda per capita média de Cerquilho cresceu 22,32% nas últimas duas décadas, passando deA renda per capita média de Cerquilho cresceu 22,32% nas últimas duas décadas, passando de
R$731,31 em 1991 para R$826,27 em 2000 e R$894,52 em 2010. A taxa média anual deR$731,31 em 1991 para R$826,27 em 2000 e R$894,52 em 2010. A taxa média anual de
crescimento foi de 12,98% no primeiro período e 8,26% no segundo. A extrema pobreza (medidacrescimento foi de 12,98% no primeiro período e 8,26% no segundo. A extrema pobreza (medida
pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agostopela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto
de 2010) passou de 1,81% em 1991 para 0,43% em 2000 e para 0,21% em 2010.de 2010) passou de 1,81% em 1991 para 0,43% em 2000 e para 0,21% em 2010.

DEMOGRAFIA E SAÚDEDEMOGRAFIA E SAÚDE

Entre 2000 e 2010, a população de Cerquilho teve uma taxa média de crescimento anual de 2,99%.Entre 2000 e 2010, a população de Cerquilho teve uma taxa média de crescimento anual de 2,99%.
Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 4,39%. O últimoNa década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 4,39%. O último
censo realizado pelo IBGE foi em 2010 e contabilizou a população em 39.617 habitantes, sendocenso realizado pelo IBGE foi em 2010 e contabilizou a população em 39.617 habitantes, sendo
50,44% mulheres e 49,56% homens.50,44% mulheres e 49,56% homens.

Estrutura EtáriaEstrutura Etária População 2010População 2010 % do Total% do Total
Menos de 15 anosMenos de 15 anos 8.2278.227 20,7720,77

15 a 64 anos15 a 64 anos 28.29428.294 71,4271,42
65 anos ou mais65 anos ou mais 3.0963.096 7,817,81

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

A estimativa para 2018, é de que a população da cidade contabilize 48.074habitantes.A estimativa para 2018, é de que a população da cidade contabilize 48.074habitantes.

A Taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.85 para 1.000 nascidos vivos. As internaçõesA Taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.85 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios dodevido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do
estado, fica nas posições 322 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidadesestado, fica nas posições 322 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 3065 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamentedo Brasil todo, essas posições são de 3065 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente

IDHMIDHM

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cerquilho é 0,782, em 2010. O municípioO Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cerquilho é 0,782, em 2010. O município
está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010,está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010,
a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,140),a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,140),
seguida por Longevidade e por Renda. Cerquilho ocupa a 113ª posição, em 2010, em relação aosseguida por Longevidade e por Renda. Cerquilho ocupa a 113ª posição, em 2010, em relação aos
5.565 municípios do Brasil, e 61ª posição em relação aos 645 outros munícipios de São Paulo.5.565 municípios do Brasil, e 61ª posição em relação aos 645 outros munícipios de São Paulo.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

O INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou os dados doO INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou os dados do
Ideb 2017. O Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e é calculado a partir dosIdeb 2017. O Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e é calculado a partir dos
dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho nasdados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho nas
avaliações do Inep, a Prova Brasil.avaliações do Inep, a Prova Brasil.

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, Cerquilho está na 17ª colocação geral. No FundamentalDos 645 municípios do Estado de São Paulo, Cerquilho está na 17ª colocação geral. No Fundamental
I (4º e 5º ano) a nota aumentou de 7,1 para 7,6. Já o Fundamental II (8º e 9º ano) foi de 5,7 para 6,0.I (4º e 5º ano) a nota aumentou de 7,1 para 7,6. Já o Fundamental II (8º e 9º ano) foi de 5,7 para 6,0.
Em ambos os casos, os alunos cerquilhenses superaram a meta proposta pelo Ideb que era de 6,8Em ambos os casos, os alunos cerquilhenses superaram a meta proposta pelo Ideb que era de 6,8
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para os anos iniciais e 5,8 para os anos finais.para os anos iniciais e 5,8 para os anos finais.

As notas de Cerquilho se destacam também nacionalmente, para os 4º e 5º anos, onde os alunosAs notas de Cerquilho se destacam também nacionalmente, para os 4º e 5º anos, onde os alunos
cerquilhenses pontuaram 7,6, a média nacional de escolas municipais públicas foi de 5,5 e privadacerquilhenses pontuaram 7,6, a média nacional de escolas municipais públicas foi de 5,5 e privada
de 7,1. A cidade das Rosas e dos Tropeiro também ficou a frente da média nacional de escolasde 7,1. A cidade das Rosas e dos Tropeiro também ficou a frente da média nacional de escolas
municipais públicas do fundamental II, que foi de 4,4.municipais públicas do fundamental II, que foi de 4,4.

Ensino (2012)Ensino (2012) EscolasEscolas DocentesDocentes Matrículas Matrículas
Pré-escolaPré-escola 1111 6969 1.0331.033

FundamentalFundamental 1414 265265 5.0365.036
MédioMédio 66 125125 1.6521.652
TotalTotal 3131 459459 7.7217.721

Fonte: IBGE CidadesFonte: IBGE Cidades

Em 2010, 60,60% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensinoEm 2010, 60,60% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino
fundamental e 41,23% o ensino médio. Aproximadamente 15% da população de 18 a 24 anosfundamental e 41,23% o ensino médio. Aproximadamente 15% da população de 18 a 24 anos
frequenta o curso superior e 9% da população de 25 anos ou mais completou o Ensino Superior.frequenta o curso superior e 9% da população de 25 anos ou mais completou o Ensino Superior.

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 5,54% nas últimas duasA taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 5,54% nas últimas duas
décadas.décadas.

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

Apresenta 95.5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 98.4% de domicílios urbanosApresenta 95.5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 98.4% de domicílios urbanos
em vias públicas com arborização e 26.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanizaçãoem vias públicas com arborização e 26.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com osadequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os
outros municípios do estado, fica na posição 135 de 645, 154 de 645 e 279 de 645, respectivamente.outros municípios do estado, fica na posição 135 de 645, 154 de 645 e 279 de 645, respectivamente.
Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 172 de 5570, 320 de 5570 e 1410 deJá quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 172 de 5570, 320 de 5570 e 1410 de
5570, respectivamente.5570, respectivamente.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cerquilho, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil eFonte: Prefeitura Municipal de Cerquilho, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Através dos dados aqui apresentados nota-se que Cerquilho é uma Cidade com excelente qualidadeAtravés dos dados aqui apresentados nota-se que Cerquilho é uma Cidade com excelente qualidade
de vida, o que pode ser verificado por meio do IDHM de 0,782 considerado alto. (61º colocado entrede vida, o que pode ser verificado por meio do IDHM de 0,782 considerado alto. (61º colocado entre
as cidades do Estado de São Paulo).as cidades do Estado de São Paulo).

Por conta dessa realidade, a população da cidade possui um número razoável de alternativas, o quePor conta dessa realidade, a população da cidade possui um número razoável de alternativas, o que
de certa maneira traz novos desafios para o bom desempenho da escola, pois boa parte dade certa maneira traz novos desafios para o bom desempenho da escola, pois boa parte da
população tem possibilidades de buscar outras modalidades de cursos técnicos e/ou superior empopulação tem possibilidades de buscar outras modalidades de cursos técnicos e/ou superior em
outras localidades próximas.outras localidades próximas.

Diante deste quadro, a Equipe de Gestão, continuará a promover estudos e análises que favoreçamDiante deste quadro, a Equipe de Gestão, continuará a promover estudos e análises que favoreçam
as ações de estabilização e solidificação das bases de uma Etec comprometida com as necessidadesas ações de estabilização e solidificação das bases de uma Etec comprometida com as necessidades
do mundo do trabalho e da comunidade.do mundo do trabalho e da comunidade.

OUTROS INDICADORES DE RELEVÂNCIA EXTRAÍDOS DA FIESP, SEADE, SECRETARIA DAOUTROS INDICADORES DE RELEVÂNCIA EXTRAÍDOS DA FIESP, SEADE, SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TRABALHO E RENDIMENTOTRABALHO E RENDIMENTO
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Em 2016, o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas emEm 2016, o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 31.5%. Na comparação com os outros municípios do estado,relação à população total era de 31.5%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 177 de 645 e 116 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades doocupava as posições 177 de 645 e 116 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do
país todo, ficava na posição 502 de 5570 e 397 de 5570, respectivamente. Considerando domicíliospaís todo, ficava na posição 502 de 5570 e 397 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 24.4% da população nessascom rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 24.4% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 630 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 5337condições, o que o colocava na posição 630 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 5337
de 5570 dentre as cidades do Brasil.de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Fonte IBGE CidadesFonte IBGE Cidades

MÉDIA SALARIALMÉDIA SALARIAL

Média Salarial – Região de Tatuí – Ano 2017Média Salarial – Região de Tatuí – Ano 2017

Por OcupaçãoPor Ocupação

CidadesCidades IndústriaIndústria AgropecuáriaAgropecuária ServiçosServiços ComércioComércio Const. CivilConst. Civil
CerquilhoCerquilho 2.5282.528 2.5082.508 2.4152.415 1.8161.816 1.7781.778
BoituvaBoituva 3.1943.194 2.3802.380 2.2312.231 1.9061.906 1.5131.513

Cesário LangeCesário Lange 2.3522.352 1.7591.759 2.4232.423 1.6251.625 2.0002.000
LaranjalLaranjal
PaulistaPaulista

2.0552.055 1.6721.672 1.9141.914 1.7241.724 1.8301.830

PereirasPereiras 1.6001.600 1.9211.921 1.9091.909 1.5841.584 1.9281.928
PorangabaPorangaba 1.8331.833 1.3041.304 1.8691.869 1.6191.619 1.2921.292

QuadraQuadra 1.4941.494 1.5531.553 2.3122.312 1.6921.692 1.5141.514
TatuíTatuí 2.7792.779 1.6731.673 2.5992.599 1.9071.907 1.8471.847

Torre de PedraTorre de Pedra 2.5432.543 1.5311.531 2.1222.122 1.3621.362 NDND

Fonte FIESP – Capital HumanoFonte FIESP – Capital Humano

No que tange à média salarial de Cerquilho, em relação as demais cidades que compõem aNo que tange à média salarial de Cerquilho, em relação as demais cidades que compõem a
microrregião, destaca-se a média salarial do setor da agropecuária e extrativista, considerando amicrorregião, destaca-se a média salarial do setor da agropecuária e extrativista, considerando a
existência de uma das gigantes da produção sucroalcooleira.existência de uma das gigantes da produção sucroalcooleira.

Há que se considerar ainda que Cerquilho, Boituva, Tietê e Sorocaba são cidades da regiãoHá que se considerar ainda que Cerquilho, Boituva, Tietê e Sorocaba são cidades da região
classificadas pelo Índice Firjan como um dos cem melhores municípios do Brasil com melhorclassificadas pelo Índice Firjan como um dos cem melhores municípios do Brasil com melhor
qualidade para se viver. Este órgão publica anualmente um índice similar ao IDHM das Naçõesqualidade para se viver. Este órgão publica anualmente um índice similar ao IDHM das Nações
Unidas, que monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico dos 5.565 municípiosUnidas, que monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico dos 5.565 municípios
brasileiros. Os diferenciais estão nas áreas de emprego e renda, saúde e educação.brasileiros. Os diferenciais estão nas áreas de emprego e renda, saúde e educação.

Cerquilho é considerada a 34ª melhor cidade do País com pontuação de 0,865, seguida de SorocabaCerquilho é considerada a 34ª melhor cidade do País com pontuação de 0,865, seguida de Sorocaba
(37ª) com 0,865, Boituva (70ª ) com 0,849 e Tietê (73ª) com 0,848. O município de Tatuí continua(37ª) com 0,865, Boituva (70ª ) com 0,849 e Tietê (73ª) com 0,848. O município de Tatuí continua
em situação privilegiada baseado em dados de 2011 na apuração feita pelo Firjan. O municípioem situação privilegiada baseado em dados de 2011 na apuração feita pelo Firjan. O município
ocupa da 129ª posição e o índice é de 0,856. Capela do Alto classifica-se na 780ª posição (0,7563),ocupa da 129ª posição e o índice é de 0,856. Capela do Alto classifica-se na 780ª posição (0,7563),
Cesário Lange fica em 782ª (0,7563) e Quadra em 1878ª, com 0,6850 de pontuação.Cesário Lange fica em 782ª (0,7563) e Quadra em 1878ª, com 0,6850 de pontuação.

Segundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, a maioria, computam 55,2% doSegundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, a maioria, computam 55,2% do
total. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixototal. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixo
desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total),desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total),
todas com índices superiores a 0,8. O Firjan explica em sua análise que é necessário ressaltar quetodas com índices superiores a 0,8. O Firjan explica em sua análise que é necessário ressaltar que
estes índices não medem necessariamente a qualidade de vida. Para os avaliadores, as cidades queestes índices não medem necessariamente a qualidade de vida. Para os avaliadores, as cidades que
ofereçam índices mais relacionados à oferta de empregos e maiores salários, educação de qualidadeofereçam índices mais relacionados à oferta de empregos e maiores salários, educação de qualidade
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e que as prefeituras dão melhor assistência à saúde pública, são sim melhores lugares para se viver.e que as prefeituras dão melhor assistência à saúde pública, são sim melhores lugares para se viver.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Características do corpo Discente 2021Características do corpo Discente 2021

AEtecde Cerquilho possuium total de 447alunos matriculados nos cursosoferecidos na unidade eAEtecde Cerquilho possuium total de 447alunos matriculados nos cursosoferecidos na unidade e
Classe Descentralizada. Estes alunos são oriundos da cidade de Cerquilho e região,abaixoClasse Descentralizada. Estes alunos são oriundos da cidade de Cerquilho e região,abaixo
apresentamos o perfil dos alunos daEtecde Cerquilho neste ano:apresentamos o perfil dos alunos daEtecde Cerquilho neste ano:

QUANTIDADE DE ALUNOSQUANTIDADE DE ALUNOS
CIDADECIDADE SEDESEDE DESCENTRALIZADADESCENTRALIZADA
CerquilhoCerquilho 398398 ------
TietêTietê 44 ------
JumirimJumirim 11 ------
ConchasConchas 11 ------
Cesário LangeCesário Lange 11 ------
TatuíTatuí 11 ------
Laranjal PaulistaLaranjal Paulista 11 4040
TotalTotal 407407 4040

QUANTIDADE DE ALUNOS POR CURSOQUANTIDADE DE ALUNOS POR CURSO
ETIM & NOVOTECETIM & NOVOTEC TÉCNICO NOTURNOTÉCNICO NOTURNO CLASSE DESCENTRALIZADACLASSE DESCENTRALIZADA
AdministraçãoAdministração
Integrado aoIntegrado ao
Ensino MédioEnsino Médio

228228 AdministraçãoAdministração 2020 AdministraçãoAdministração 4040

Novotec HíbridoNovotec Híbrido
emem
AdministraçãoAdministração
Integrado aoIntegrado ao
Ensino MédioEnsino Médio

4040 MarketingMarketing 4040 ------------------ ------------------

NovotecModelagNovotecModelag
em do Vestuárioem do Vestuário

3131 RecursosRecursos
HumanosHumanos

4848 ------------------ ------------------

TotalTotal 299299 TotalTotal 108108 TotalTotal 4040

COMPÕE FAMÍLIA:COMPÕE FAMÍLIA: Ensino TécnicoEnsino Técnico
Integrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
MédioMédio

Ensino TécnicoEnsino Técnico
NoturnoNoturno

Classe DescentralizClasse Descentraliz
adaLaranjal PaulistaadaLaranjal Paulista

TotalTotal

1 pessoa1 pessoa 00 99 33 1212
2 pessoas2 pessoas 2929 1111 44 4444
3 pessoas3 pessoas 6464 3636 1010 110110
4 pessoas4 pessoas 126126 3030 1616 172172
5 pessoas5 pessoas 6363 1313 44 8080
6 pessoas6 pessoas 1717 99 33 2929

EXERCE ATIVIDADEEXERCE ATIVIDADE
REMUNERADA:REMUNERADA:

Ensino TécnicoEnsino Técnico
Integrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
MédioMédio

Ensino TécnicoEnsino Técnico
NoturnoNoturno

Classe DescentralizClasse Descentraliz
adaLaranjal PaulistaadaLaranjal Paulista

TotalTotal
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1 pessoa1 pessoa 114114 2626 66 146146
2 pessoas2 pessoas 128128 5959 2121 208208
3 pessoas3 pessoas 3434 1616 88 5858
4 pessoas4 pessoas 1515 55 22 2222
5 pessoas5 pessoas 66 11 22 99
6 pessoas6 pessoas 22 11 11 44

Renda Familiar emRenda Familiar em
salários mínimos:salários mínimos:

Ensino TécnicoEnsino Técnico
Integrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
MédioMédio

Ensino TécnicoEnsino Técnico
NoturnoNoturno

Classe DescentralizClasse Descentraliz
adaLaranjal PaulistaadaLaranjal Paulista

TotalTotal

1salário1salário 2828 2121 33 5252
2salários2salários 8181 2828 1414 123123
3salários3salários 8484 3333 1515 132132
4salários4salários 5555 1919 66 8080
5salários5salários 3030 55 11 3636
6ou maissalários6ou maissalários 2121 22 11 2424

Participam do BolsaParticipam do Bolsa
Família:Família:

Ensino TécnicoEnsino Técnico
Integrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
MédioMédio

Ensino TécnicoEnsino Técnico
NoturnoNoturno

Classe DescentralizClasse Descentraliz
adaLaranjal PaulistaadaLaranjal Paulista

TotalTotal

QuantidadeQuantidade 99 22 11 1212

EscolaridadeEscolaridade
pública:pública:

Ensino TécnicoEnsino Técnico
Integrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
MédioMédio

Ensino TécnicoEnsino Técnico
NoturnoNoturno

Classe DescentralizClasse Descentraliz
adaLaranjal PaulistaadaLaranjal Paulista

TotalTotal

SIMSIM 268268 9595 3535 398398
NÃONÃO 3131 1313 55 4949

Atos LegaisAtos Legais
  

Ato legal de criação e funcionamentoAto legal de criação e funcionamento

DECRETO Nº 56.414, DE 19/11/2010DECRETO Nº 56.414, DE 19/11/2010 CRIA E INSTALA A ETEC DE CERQUILHOCRIA E INSTALA A ETEC DE CERQUILHO

ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e tendoALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e tendo
em vista a aprovação, pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS, em 28 de outubro de 2010, Decreta: em vista a aprovação, pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS, em 28 de outubro de 2010, Decreta:

Artigo 1º -Artigo 1º -Fica criada a Escola Técnica Estadual - ETEC de Cerquilho, no Município de Cerquilho,Fica criada a Escola Técnica Estadual - ETEC de Cerquilho, no Município de Cerquilho,
como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS.como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS.

Artigo 2º -Artigo 2º -As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta dasAs despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das
dotações consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” -dotações consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” -
CEETEPS, suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.CEETEPS, suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 3º -Artigo 3º -Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 19 de novembro de 2010Palácio dos Bandeirantes, 19 de novembro de 2010
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ALBERTO GOLDMANALBERTO GOLDMAN

Luciano Santos Tavares de Almeida Secretário de DesenvolvimentoLuciano Santos Tavares de Almeida Secretário de Desenvolvimento
Luiz Antonio Guimarães Marrey Secretário-Chefe da Casa CivilLuiz Antonio Guimarães Marrey Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 19 de novembro de 2010.Publicado na Casa Civil, aos 19 de novembro de 2010.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL / AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS CURSOSFUNDAMENTAÇÃO LEGAL / AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

Ensino Técnico Integrado ao MédioEnsino Técnico Integrado ao Médio

HabilitaçãoHabilitação Fundamentação LegalFundamentação Legal
Técnico em Administração Integrado ao EnsinoTécnico em Administração Integrado ao Ensino
MédioMédio

Lei Federal 9394-96, de 20-12-1996, Lei FederalLei Federal 9394-96, de 20-12-1996, Lei Federal
nº 11.741/2008, Resolução CNE/CEB nº 1, denº 11.741/2008, Resolução CNE/CEB nº 1, de
5/12/14, Resolução CNE/CEE nº 6, de 20-09-2012,5/12/14, Resolução CNE/CEE nº 6, de 20-09-2012,
Resolução CNE/CEE nº 2, de 30/01/2012,Resolução CNE/CEE nº 2, de 30/01/2012,
Resolução CNE/CEE nº 4, de 13-7-10, ResoluçãoResolução CNE/CEE nº 4, de 13-7-10, Resolução
SE nº 78, de 7-11-2008, Decreto Federal nºSE nº 78, de 7-11-2008, Decreto Federal nº
5154/2004,5154/2004,

Plano de Curso aprovado pela PortariaCetecnºPlano de Curso aprovado pela PortariaCetecnº
735, de 10/09/2015, publicado no DOE de735, de 10/09/2015, publicado no DOE de
11/09/2015 - Poder Executivo – Seção I – página11/09/2015 - Poder Executivo – Seção I – página
53.53.

Ensino Médio com Habilitação ProfissionalEnsino Médio com Habilitação Profissional

Técnico em Modelagem do VestuárioTécnico em Modelagem do Vestuário

NOVOTECIntegradoNOVOTECIntegrado

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; ResoluçãoLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEBCNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, den.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de
7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de
23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de
18-6-2014.Parecer CNE/ CEB 39/2004; Parecer18-6-2014.Parecer CNE/ CEB 39/2004; Parecer
11,de 12/06/2008;Deliberação11,de 12/06/2008;Deliberação
CEE162/2018,alterada peladelibereaçãoCEECEE162/2018,alterada peladelibereaçãoCEE
168/2019.168/2019.

Plano de Curso aprovado pela PortariadoPlano de Curso aprovado pela Portariado
Coordenador de Ensino Médio e Técnico–1828,deCoordenador de Ensino Médio e Técnico–1828,de
17/01/2020,publicada no Diário Oficial de17/01/2020,publicada no Diário Oficial de
18-1-2020– Poder Executivo – Seção I – página92.18-1-2020– Poder Executivo – Seção I – página92.

Ensino Médio com Habilitação ProfissionalEnsino Médio com Habilitação Profissional

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração

Novotec HíbridoNovotec Híbrido

Parceria CPS / SEEParceria CPS / SEE

EE “Arthur Bernardes”EE “Arthur Bernardes”

Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, deLei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de
16-2-2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15-12-2020;16-2-2017; Resolução CNE/CEB 2, de 15-12-2020;
Resolução CNE/CP 1, de 5-1-2021; ResoluçãoResolução CNE/CP 1, de 5-1-2021; Resolução
CNE/CEB 3, de 21-11-2018; Resolução SE 78, deCNE/CEB 3, de 21-11-2018; Resolução SE 78, de
7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004,7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;
Parecer CNE/CEB 11, de 12-6-2008; DeliberaçãoParecer CNE/CEB 11, de 12-6-2008; Deliberação
CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEECEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução Seduc 87, de 20-11-2020. 168/2019; Resolução Seduc 87, de 20-11-2020. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria doPlano de Curso aprovado pela Portaria do
Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993,Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1993,
de 29-1-2021, publicada no Diário Oficial dede 29-1-2021, publicada no Diário Oficial de
30-1-2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas30-1-2021 – Poder Executivo – Seção I – páginas
60-61, retificada no Diário Oficial de 18-2-2021 –60-61, retificada no Diário Oficial de 18-2-2021 –
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Poder Executivo – Seção I – página 43. Poder Executivo – Seção I – página 43. 

CURSOS TÉCNICOS – MODULARES - NOTURNOCURSOS TÉCNICOS – MODULARES - NOTURNO

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração Lei Federal n.9394, 20-12-1996;?ResoluçãoLei Federal n.9394, 20-12-1996;?Resolução
CNE/CEB nº 1, de 5/12/14, Resolução CNE/CEE nºCNE/CEB nº 1, de 5/12/14, Resolução CNE/CEE nº
6, de 20-09-2012, Resolução SEn.º78, de6, de 20-09-2012, Resolução SEn.º78, de
07-11-2008; Decreto Federal nº 5154/2004,07-11-2008; Decreto Federal nº 5154/2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18/6/14,alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18/6/14,

Plano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 733,Plano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 733,
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial dede 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de
11-09-2015 – Poder Executivo – Seção I – página11-09-2015 – Poder Executivo – Seção I – página
52-53.52-53.

Técnico em Recursos HumanosTécnico em Recursos Humanos Lei Federal 9394, de 20-12-1996; ResoluçãoLei Federal 9394, de 20-12-1996; Resolução
CNE/CEB 2, de 15-12-2020; Resolução CNE/CP 1,CNE/CEB 2, de 15-12-2020; Resolução CNE/CP 1,
de 5-1-2021; Resolução SE 78, de 7-11-2008;de 5-1-2021; Resolução SE 78, de 7-11-2008;
Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alteradoDecreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Deliberaçãopelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Deliberação
CEE 162/2018 e Indicação CEE 169/2018CEE 162/2018 e Indicação CEE 169/2018
(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e
Indicação CEE 177/2019). Plano de CursoIndicação CEE 177/2019). Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensinoaprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino
Médio e Técnico – 2044, de 31-5-2021, publicadaMédio e Técnico – 2044, de 31-5-2021, publicada
no Diário Oficial de 1-6-2021 – Poder Executivo –no Diário Oficial de 1-6-2021 – Poder Executivo –
Seção I – páginas 49-50Seção I – páginas 49-50

Técnico em MarketingTécnico em Marketing Lei Federal 9394, de 20-12-1996; ResoluçãoLei Federal 9394, de 20-12-1996; Resolução
CNE/CEB 2, de 15-12-2020; Resolução CNE/CP 1,CNE/CEB 2, de 15-12-2020; Resolução CNE/CP 1,
de 5-1-2021; Resolução SE 78, de 7-11-2008;de 5-1-2021; Resolução SE 78, de 7-11-2008;
Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alteradoDecreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Deliberaçãopelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Deliberação
CEE 162/2018 e Indicação CEE 169/2018CEE 162/2018 e Indicação CEE 169/2018
(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e
Indicação CEE 177/2019). Plano de CursoIndicação CEE 177/2019). Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensinoaprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino
Médio e Técnico – 2044, de 31-5-2021, publicadaMédio e Técnico – 2044, de 31-5-2021, publicada
no Diário Oficial de 1-6-2021 – Poder Executivo –no Diário Oficial de 1-6-2021 – Poder Executivo –
Seção I – páginas 49-50.Seção I – páginas 49-50.

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração

CD Laranjal PaulistaCD Laranjal Paulista

Lei Federaln.º9394, de 20-12-1996; ResoluçãoLei Federaln.º9394, de 20-12-1996; Resolução
CNE/CEB nº 1 de 5/12/2014, Resolução n.º 6, deCNE/CEB nº 1 de 5/12/2014, Resolução n.º 6, de
20-9-2012, Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008,20-9-2012, Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008,
Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alteradoDecreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18/6/14.pelo Decreto nº 8.268, de 18/6/14.

Plano de curso aprovado pela Portaria 733, dePlano de curso aprovado pela Portaria 733, de
10-09-2015, publicada no Diário Oficial de10-09-2015, publicada no Diário Oficial de
11-09-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas11-09-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas
52-53.52-53.
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Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Manter o nível de permanência dos alunosManter o nível de permanência dos alunos

em 80% em todos os cursos oferecidos pelaem 80% em todos os cursos oferecidos pela
Etec em um prazo de três anos.Etec em um prazo de três anos.

ResultadoResultado Meta não atingida em 2020. A pandemia do SARS-Meta não atingida em 2020. A pandemia do SARS-
CoV-2 (Coronavírus) nos impôs limites e barreirasCoV-2 (Coronavírus) nos impôs limites e barreiras
que impossibilitarão a execução de açõesque impossibilitarão a execução de ações
programadas para combater a evasão dos cursosprogramadas para combater a evasão dos cursos
oferecidos pela Etec de Cerquilho. As atividadesoferecidos pela Etec de Cerquilho. As atividades
pedagógicas e de gestão educacional, ao longo depedagógicas e de gestão educacional, ao longo de
2020/21, ficaram muito prejudicadas com a2020/21, ficaram muito prejudicadas com a
impossibilidade de desenvolvimento dasimpossibilidade de desenvolvimento das
atividades presenciais. Porém, como a meta éatividades presenciais. Porém, como a meta é
programada para ser atingida ao longo de trêsprogramada para ser atingida ao longo de três
anos, temos uma “margem” razoável paraanos, temos uma “margem” razoável para
replanejamento e desenvolvimento das ações.replanejamento e desenvolvimento das ações.

DescriçãoDescrição A questão da permanência dos alunos nas EtecsA questão da permanência dos alunos nas Etecs
do CPS, especialmente no ensino técnico, é umdo CPS, especialmente no ensino técnico, é um
problema que precisa ser equalizadoproblema que precisa ser equalizado
urgentemente, pois coroe, aos poucos, asurgentemente, pois coroe, aos poucos, as
possibilidades de formação profissionalpossibilidades de formação profissional
disponíveis.disponíveis.

JustificativaJustificativa Os cursos técnicos modulares da Etec deOs cursos técnicos modulares da Etec de
Cerquilho, assim com grande parte das EtecsCerquilho, assim com grande parte das Etecs
coirmãs, padecem do mal causado pela evasãocoirmãs, padecem do mal causado pela evasão
escolar. Diante dessa realidade a CETEC/CPS vemescolar. Diante dessa realidade a CETEC/CPS vem
implementando já a alguns anos o Projetoimplementando já a alguns anos o Projeto
Permanência, que tem como meta reduzir osPermanência, que tem como meta reduzir os
índices de abandono a limites máximos de 20%.índices de abandono a limites máximos de 20%.
Com esse foco a Etec de Cerquilho vemCom esse foco a Etec de Cerquilho vem
desenvolvendo, em conjunto com a CETEC, umadesenvolvendo, em conjunto com a CETEC, uma
série de ações com o objetivo de ampliar assérie de ações com o objetivo de ampliar as
oportunidades de permanência dos alunos dosoportunidades de permanência dos alunos dos
cursos técnicos, com a consciência de que nossocursos técnicos, com a consciência de que nosso
fracasso compromete o desenvolvimentofracasso compromete o desenvolvimento
econômico e social da população e daeconômico e social da população e da
microrregião. Entretanto, no contexto damicrorregião. Entretanto, no contexto da
Pandemia COVID-19 trabalhar com um nível dePandemia COVID-19 trabalhar com um nível de
permanência de 80% tem se tornado cada vezpermanência de 80% tem se tornado cada vez
mais inalcançável, devido à desmotivação dosmais inalcançável, devido à desmotivação dos
alunos para o formato de aulas remotas, além dealunos para o formato de aulas remotas, além de
todas as situações geradas por conta do vírustodas as situações geradas por conta do vírus
como medos, inseguranças, perdas de familiares.como medos, inseguranças, perdas de familiares.

MetaMeta Concluir o sistema de prevenção e combateConcluir o sistema de prevenção e combate
a incêndios até dez/21a incêndios até dez/21

ResultadoResultado Meta atingida parcialmente (65%) A bombaMeta atingida parcialmente (65%) A bomba
d’água, responsável pelo acionamento dos jatosd’água, responsável pelo acionamento dos jatos
foi recuperada, porém, não foi instalada devido afoi recuperada, porém, não foi instalada devido a
impossibilidade de entrada de pessoas (técnicosimpossibilidade de entrada de pessoas (técnicos
especializados) nas dependências da Etec. Assimespecializados) nas dependências da Etec. Assim
que isso seja liberado daremos continuidade aoque isso seja liberado daremos continuidade ao
programa de manutenção do sistema comaprograma de manutenção do sistema coma
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revisão do sistema elétrico de acionamento dosrevisão do sistema elétrico de acionamento dos
dispositivos. Vale destacar a efetiva participaçãodispositivos. Vale destacar a efetiva participação
da CIPA e da APM da Etec na consecução destada CIPA e da APM da Etec na consecução desta
meta.meta.

DescriçãoDescrição O sistema de prevenção e combate a incêndio daO sistema de prevenção e combate a incêndio da
U.E. está inacabado, portanto todos os usuários eU.E. está inacabado, portanto todos os usuários e
a sociedade, no entorno da escola, estão expostosa sociedade, no entorno da escola, estão expostos
a situações críticas em termos de segurançaa situações críticas em termos de segurança
pessoal e coletiva.pessoal e coletiva.

JustificativaJustificativa A qualidade dos serviços públicos oferecido àA qualidade dos serviços públicos oferecido à
população deve ser alvo de melhoria constantepopulação deve ser alvo de melhoria constante
por parte dos respectivos gestores. Nessepor parte dos respectivos gestores. Nesse
contexto, o sistema de prevenção e combate acontexto, o sistema de prevenção e combate a
incêndio de um prédio público deve apresentar asincêndio de um prédio público deve apresentar as
condições exigidas por lei e, consequentemente,condições exigidas por lei e, consequentemente,
estar pronto para operar nos momentos deestar pronto para operar nos momentos de
emergência. A Etec de Cerquilho sofre com essaemergência. A Etec de Cerquilho sofre com essa
situação, pois nosso sistema está incompleto esituação, pois nosso sistema está incompleto e
isso poderá causar sérios danos aos usuários daisso poderá causar sérios danos aos usuários da
escola, além de trazer responsabilidades civil eescola, além de trazer responsabilidades civil e
criminal aos gestores da U.E. caso ocorra algumcriminal aos gestores da U.E. caso ocorra algum
sinistro. Precisamos, urgentemente concluir essesinistro. Precisamos, urgentemente concluir esse
sistema.sistema.

MetaMeta Promover o desenvolvimento dePromover o desenvolvimento de
competências socioemocionais doscompetências socioemocionais dos
discentes, dos cursos modulares noturnos,discentes, dos cursos modulares noturnos,
visando à melhoria em 5% a média dovisando à melhoria em 5% a média do
Estado relativo aos alunos concluintes.Estado relativo aos alunos concluintes.

ResultadoResultado Meta atingida parcialmente (50%) A pandemia e oMeta atingida parcialmente (50%) A pandemia e o
sistema de aulas remotas impossibilitaram açõessistema de aulas remotas impossibilitaram ações
de desenvolvimento dessas competências,de desenvolvimento dessas competências,
mesmo assim, já em 2021, a Etec desenvolveumesmo assim, já em 2021, a Etec desenvolveu
lives com profissionais especializados para tratarlives com profissionais especializados para tratar
de temas específicos, tanto para alunos comode temas específicos, tanto para alunos como
professores, porém, essas ações ainda necessitamprofessores, porém, essas ações ainda necessitam
de trabalhos mais consistentes, pois o número dede trabalhos mais consistentes, pois o número de
pessoas atingidas pelas lives não foi o esperado.pessoas atingidas pelas lives não foi o esperado.

DescriçãoDescrição Pautados no rol de Competências socioemocionaisPautados no rol de Competências socioemocionais
do Centro Paula Souza, buscaremos desenvolverdo Centro Paula Souza, buscaremos desenvolver
competências socioemocionais por meio decompetências socioemocionais por meio de
projetos.projetos.

JustificativaJustificativa Formar profissionais para superar os desafios doFormar profissionais para superar os desafios do
século 21 requer o desenvolvimento de umséculo 21 requer o desenvolvimento de um
conjunto de competências necessárias paraconjunto de competências necessárias para
aprender, viver, conviver e trabalhar em umaprender, viver, conviver e trabalhar em um
mundo cada vez mais complexo. Entre osmundo cada vez mais complexo. Entre os
elementos desse conjunto, também estão aselementos desse conjunto, também estão as
competências socioemocionais, que são tãocompetências socioemocionais, que são tão
importantes para o desenvolvimento pleno do serimportantes para o desenvolvimento pleno do ser
humano.humano.

MetaMeta Execução de 100% do Projeto de OrientaçãoExecução de 100% do Projeto de Orientação
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Educacional da Etec de Cerquilho no ano deEducacional da Etec de Cerquilho no ano de
2021.2021.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Principais objetivos: - Diminuir as lacunasPrincipais objetivos: - Diminuir as lacunas

deixadas pelo distanciamento do ambientedeixadas pelo distanciamento do ambiente
escolar; - Reduzir o índice de perda escolar emescolar; - Reduzir o índice de perda escolar em
relação as turmas oferecidas em 2020; -relação as turmas oferecidas em 2020; -
Acompanhar em 100% os casos de ProgressõesAcompanhar em 100% os casos de Progressões
Parciais em parceria com CoordenaçãoParciais em parceria com Coordenação
Pedagógica e Secretaria Acadêmica; - Prestar osPedagógica e Secretaria Acadêmica; - Prestar os
serviços de orientação e apoio educacional aserviços de orientação e apoio educacional a
100% dos alunos que apresentam dificuldade de100% dos alunos que apresentam dificuldade de
aprendizagem, reintegração e problemas deaprendizagem, reintegração e problemas de
rendimento escolar e as dificuldadesrendimento escolar e as dificuldades
socioemocionais identificadas durante o períodosocioemocionais identificadas durante o período
de pandemia; - Envolver os alunos em projetosde pandemia; - Envolver os alunos em projetos
inter e transdisciplinares; - Oferecer diversidadeinter e transdisciplinares; - Oferecer diversidade
de atividades e entretenimento aos alunosde atividades e entretenimento aos alunos
durante os intervalos.durante os intervalos.

JustificativaJustificativa O projeto justifica-se, pois, a escola necessita deO projeto justifica-se, pois, a escola necessita de
ações específicas desenvolvidas pela Orientaçãoações específicas desenvolvidas pela Orientação
Educacional junto aos alunos e em parceria com aEducacional junto aos alunos e em parceria com a
Equipe Pedagógica e professores e tem porEquipe Pedagógica e professores e tem por
finalidade dar sequência aos projetosfinalidade dar sequência aos projetos
inviabilizados em 2020 devido ao trabalhoinviabilizados em 2020 devido ao trabalho
remoto, visando estruturar um plano de ação pararemoto, visando estruturar um plano de ação para
sanar as lacunas de aprendizagem acarretadassanar as lacunas de aprendizagem acarretadas
pela pandemia junto aos estudantes Planejando epela pandemia junto aos estudantes Planejando e
preparando um excelente ambiente de retornopreparando um excelente ambiente de retorno
aulas presenciais, oferecendo uma série deaulas presenciais, oferecendo uma série de
atividades como, palestras motivacionais voltadasatividades como, palestras motivacionais voltadas
à empregabilidade, trazendo relatos de ex-alunosà empregabilidade, trazendo relatos de ex-alunos
e suas experiências assim como a presença dee suas experiências assim como a presença de
profissionais especializados que atuam nasprofissionais especializados que atuam nas
empresas relacionadas aos cursos oferecidos, eempresas relacionadas aos cursos oferecidos, e
tendo como foco a permanência do aluno natendo como foco a permanência do aluno na
escola, agindo de maneira adequada em relação aescola, agindo de maneira adequada em relação a
eles, ouvindo, dialogando, auxiliando, cobrandoeles, ouvindo, dialogando, auxiliando, cobrando
empenho, desempenho e conversando com osempenho, desempenho e conversando com os
pais e responsáveis, para que em parceriapais e responsáveis, para que em parceria
possamos incentivar e colaborar para opossamos incentivar e colaborar para o
desenvolvimento pessoal, socioemocional edesenvolvimento pessoal, socioemocional e
profissional dos alunos. Tivemos em 2020 um anoprofissional dos alunos. Tivemos em 2020 um ano
de muitos desafios, agravados pela situação dade muitos desafios, agravados pela situação da
pandemia COVID-19, a proposta é aumentar empandemia COVID-19, a proposta é aumentar em
10% a taxa média de aprovação dos cursos10% a taxa média de aprovação dos cursos
ofertados pela Etec 248 e da Classeofertados pela Etec 248 e da Classe
Descentralizada, atendendo às necessidades dosDescentralizada, atendendo às necessidades dos
estudantes, através do estabelecimento de umestudantes, através do estabelecimento de um
vínculo de confiança, pois a escola é um espaçovínculo de confiança, pois a escola é um espaço
de acolhimento, escuta, atendimento, orientaçãode acolhimento, escuta, atendimento, orientação
e acompanhamento dos processos pedagógicose acompanhamento dos processos pedagógicos
educacionais. Diante deste novo cenário é muitoeducacionais. Diante deste novo cenário é muito
importante os cuidados com a volta do ensinoimportante os cuidados com a volta do ensino
presencial, garantindo um ambiente propício apresencial, garantindo um ambiente propício a
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permanência do aluno e recepcionando mesmopermanência do aluno e recepcionando mesmo
que remotamente, Como resultados pretendemosque remotamente, Como resultados pretendemos
reintegrar a escola como um todo, e retomar osreintegrar a escola como um todo, e retomar os
acompanhamentos dos rendimentos e demaisacompanhamentos dos rendimentos e demais
necessidades dos alunos, com uma série denecessidades dos alunos, com uma série de
atividades educacionais, a fim de melhorar osatividades educacionais, a fim de melhorar os
resultados quanto às aprovações, redução deresultados quanto às aprovações, redução de
progressões parciais, melhora na demanda doprogressões parciais, melhora na demanda do
vestibulinho e permanência dos alunos mesmovestibulinho e permanência dos alunos mesmo
que remotamente.que remotamente.

MetaMeta Execução de 100% do Projeto deExecução de 100% do Projeto de
Coordenação Pedagógica da Etec deCoordenação Pedagógica da Etec de
Cerquilho no ano de 2021.Cerquilho no ano de 2021.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Principais resultados esperados: Diminuir oPrincipais resultados esperados: Diminuir o

número de alunos com menções insatisfatóriasnúmero de alunos com menções insatisfatórias
em 30% e relação à 2020; Aumentar o número deem 30% e relação à 2020; Aumentar o número de
aprovações em 10% em relação ao ano de 2020;aprovações em 10% em relação ao ano de 2020;
Aumentar 15% a demanda dos vestibulinhos;Aumentar 15% a demanda dos vestibulinhos;

JustificativaJustificativa O Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec deO Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec de
Cerquilho, para 2021, tem a finalidade de darCerquilho, para 2021, tem a finalidade de dar
sequência ao projeto 2020 tentando da melhorsequência ao projeto 2020 tentando da melhor
forma possível integrar professores, alunos eforma possível integrar professores, alunos e
funcionários de maneira que Coordenação defuncionários de maneira que Coordenação de
Curso, Orientação Educacional, Direção e CorpoCurso, Orientação Educacional, Direção e Corpo
Docente trabalhem de forma convergente, naDocente trabalhem de forma convergente, na
busca constante de melhoria contínua dabusca constante de melhoria contínua da
qualidade das aulas e dos processos de ensino equalidade das aulas e dos processos de ensino e
aprendizagem. Visando principalmente resgatar oaprendizagem. Visando principalmente resgatar o
trabalho em equipe e parcerias que ficaram emtrabalho em equipe e parcerias que ficaram em
segundo plano no ano de 2020 devido ao trabalhosegundo plano no ano de 2020 devido ao trabalho
remoto, causado em decorrência da pandemiaremoto, causado em decorrência da pandemia
COVID-19. Dentro dessa visão, será trabalhado oCOVID-19. Dentro dessa visão, será trabalhado o
incentivo aos professores para o uso deincentivo aos professores para o uso de
metodologias ativas, a recuperação das lacunasmetodologias ativas, a recuperação das lacunas
de aprendizagem, a recuperação contínuade aprendizagem, a recuperação contínua
criteriosa, assim como o desenvolvimento decriteriosa, assim como o desenvolvimento de
competências socioemocionais no ambientecompetências socioemocionais no ambiente
escolar, que se tornaram indispensáveis para queescolar, que se tornaram indispensáveis para que
tais objetivos sejam atingidos com a finalidade detais objetivos sejam atingidos com a finalidade de
integrar os discentes para que estejam aptos emintegrar os discentes para que estejam aptos em
lidar com questões do dia a dia, enfrentarlidar com questões do dia a dia, enfrentar
problemas com resiliência, tenham mais interesseproblemas com resiliência, tenham mais interesse
pelas aulas e sua retomada à modalidadepelas aulas e sua retomada à modalidade
presencial, para que sintam orgulho e sensaçãopresencial, para que sintam orgulho e sensação
de pertencimento à instituição. Nesse contexto, asde pertencimento à instituição. Nesse contexto, as
atividades de rotina da Coordenação Pedagógicaatividades de rotina da Coordenação Pedagógica
e as demais elencadas neste Projeto são de sumae as demais elencadas neste Projeto são de suma
importância para a consecução das metas daimportância para a consecução das metas da
Equipe de Gestão Pedagógica para 2021.Equipe de Gestão Pedagógica para 2021.
Destacando-se o papel mediador para articular asDestacando-se o papel mediador para articular as
ações de melhoria no processo de ensino eações de melhoria no processo de ensino e
aprendizagem, e de recuperação, além doaprendizagem, e de recuperação, além do
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trabalho com atividades interdisciplinarestrabalho com atividades interdisciplinares
integradoras e questões direcionadas a melhoriaintegradoras e questões direcionadas a melhoria
nas taxas de aprovação da Etec e classenas taxas de aprovação da Etec e classe
descentralizada, especialmente, dos cursosdescentralizada, especialmente, dos cursos
modulares do período noturno, foco das açõesmodulares do período noturno, foco das ações
deste projeto. Como resultados, pretendemosdeste projeto. Como resultados, pretendemos
reintegrar a escola como um todo, reforçar asreintegrar a escola como um todo, reforçar as
atividades pedagógicas presenciais/remotas, comatividades pedagógicas presenciais/remotas, com
foco na recuperação das lacunas defoco na recuperação das lacunas de
aprendizagem, a fim de melhorar os resultadosaprendizagem, a fim de melhorar os resultados
quanto às aprovações, reduzir casos dequanto às aprovações, reduzir casos de
progressões parciais e melhorar a demanda paraprogressões parciais e melhorar a demanda para
os próximos processos de Vestibulinho.os próximos processos de Vestibulinho.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação PERMANÊNCIA ESCOLARPERMANÊNCIA ESCOLAR

AnáliseAnálise
O gráfico acima descreve o cenário da Etec de Cerquilho, emO gráfico acima descreve o cenário da Etec de Cerquilho, em
relação à permanência dos alunos, desde a implantação de cadarelação à permanência dos alunos, desde a implantação de cada
curso apresentando o desenvolvimento por semestre. No índicecurso apresentando o desenvolvimento por semestre. No índice
geral, desde sua implantação, a Etec de Cerquilho tem tido médiageral, desde sua implantação, a Etec de Cerquilho tem tido média
geral nos cursos de 33 alunos concluintes, isso se dá ao númerogeral nos cursos de 33 alunos concluintes, isso se dá ao número
de classes do ETM e EM, pois essas turmas nunca apresentaramde classes do ETM e EM, pois essas turmas nunca apresentaram
baixa permanência de alunos. Isolando os resultados, para obterbaixa permanência de alunos. Isolando os resultados, para obter
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apenas o índice de permanência de alunos nos cursos técnicos,apenas o índice de permanência de alunos nos cursos técnicos,
nosso resultado cai significativamente para a média de 16 alunosnosso resultado cai significativamente para a média de 16 alunos
por turma, isso significa que em média nossa taxa depor turma, isso significa que em média nossa taxa de
permanência para os cursos Técnicos noturnos é de 40% o quepermanência para os cursos Técnicos noturnos é de 40% o que
fica abaixo da meta de 80%. Analisando apenas os cursos ativos,fica abaixo da meta de 80%. Analisando apenas os cursos ativos,
podemos apontar a maior evasão está no curso Técnico empodemos apontar a maior evasão está no curso Técnico em
Administração, onde a taxa de permanência é de 40%, devendoAdministração, onde a taxa de permanência é de 40%, devendo
nossas atenções serem focadas nesse curso especificamente.nossas atenções serem focadas nesse curso especificamente.
Ainda analisando os cursos técnicos, no que se refere aosAinda analisando os cursos técnicos, no que se refere aos
resultados do curso Técnico em Recursos Humanos, temos umresultados do curso Técnico em Recursos Humanos, temos um
índice médio de 54%, o que está muito abaixo da meta de 80% deíndice médio de 54%, o que está muito abaixo da meta de 80% de
permanência, por isso, demanda uma atenção para que a metapermanência, por isso, demanda uma atenção para que a meta
seja atingida. Todos esses resultados foram afetados de formaseja atingida. Todos esses resultados foram afetados de forma
muito significativa pela Pandemia Covid-19, o que resultou nummuito significativa pela Pandemia Covid-19, o que resultou num
grande número de trancamentos, desistências e abandonos.grande número de trancamentos, desistências e abandonos.

DenominaçãoDenominação DEMANDA DO VESTIBULINHODEMANDA DO VESTIBULINHO

AnáliseAnálise
Este indicador apresenta todas as turmas da Etec de CerquilhoEste indicador apresenta todas as turmas da Etec de Cerquilho
desde sua primeira turma iniciada no 1º semestre de 2011.desde sua primeira turma iniciada no 1º semestre de 2011.
Baseados nos dados deste indicador podemos observamos queBaseados nos dados deste indicador podemos observamos que
nossas turmas com menor demanda foram as turmas do cursonossas turmas com menor demanda foram as turmas do curso
Técnico em Modelagem do Vestuário, onde 60% das turmasTécnico em Modelagem do Vestuário, onde 60% das turmas
tiveram demanda inferior a 1,5 candidatos por vaga; tambémtiveram demanda inferior a 1,5 candidatos por vaga; também
nota-se demanda baixa no curso Técnico em Logística, onde 50%nota-se demanda baixa no curso Técnico em Logística, onde 50%
das turmas tiveram demanda inferior a 1,5 candidatos por vaga.das turmas tiveram demanda inferior a 1,5 candidatos por vaga.
No curso NovoTec em Modelagem do Vestuário aparece queNo curso NovoTec em Modelagem do Vestuário aparece que
100% dos cursos estão com baixa demanda, isso se dá pelo100% dos cursos estão com baixa demanda, isso se dá pelo
motivo que, tivemos apenas uma turma, e esta turma teve baixamotivo que, tivemos apenas uma turma, e esta turma teve baixa
demanda. Já as turmas de Ensino Médio e Comércio não estãodemanda. Já as turmas de Ensino Médio e Comércio não estão
sendo mais oferecidas na unidade. Também podemos apontar ossendo mais oferecidas na unidade. Também podemos apontar os
cursos Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanascursos Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanas
e os ETIMs em Administração e Logística, como cursos sólidos dae os ETIMs em Administração e Logística, como cursos sólidos da
nossa Escola.nossa Escola.
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DenominaçãoDenominação SARESP - 2019SARESP - 2019

AnáliseAnálise
Os resultados alcançados pela Etec de Cerquilho, dentro daOs resultados alcançados pela Etec de Cerquilho, dentro da
classificação “Suficiente”, apresentaram resultados superiores emclassificação “Suficiente”, apresentaram resultados superiores em
comparação com a média dos resultados das Escolas do Centrocomparação com a média dos resultados das Escolas do Centro
Paula Souza, tanto para Português, quanto Matemática. NoPaula Souza, tanto para Português, quanto Matemática. No
entanto, nossa média de nota na classificação “Avançado” ficouentanto, nossa média de nota na classificação “Avançado” ficou
aquém dos resultados gerais obtidos pela Instituição CPS. Osaquém dos resultados gerais obtidos pela Instituição CPS. Os
gráficos históricos compreendem o período de 2017 a 2019 degráficos históricos compreendem o período de 2017 a 2019 de
cada área de conhecimento e apresentam os resultadoscada área de conhecimento e apresentam os resultados
alcançados neste período. É importante salientar que, osalcançados neste período. É importante salientar que, os
Professores de Língua Portuguesa e Matemática, veem fazendoProfessores de Língua Portuguesa e Matemática, veem fazendo
um trabalho minucioso para elevar os resultados nasum trabalho minucioso para elevar os resultados nas
classificações “suficiente” e “avançado” e diminuir o aclassificações “suficiente” e “avançado” e diminuir o a
classificação “insuficiente” ou “abaixo do básico”. Analisando aclassificação “insuficiente” ou “abaixo do básico”. Analisando a
evolução histórica dos resultados em Língua Portuguesa, percebe-evolução histórica dos resultados em Língua Portuguesa, percebe-
se como ponto positivo um pequeno aumento de notas no nívelse como ponto positivo um pequeno aumento de notas no nível
“Adequado” e uma diminuição no nível “Abaixo do Básico”.“Adequado” e uma diminuição no nível “Abaixo do Básico”.
Entretanto, um ponto negativo analisado foi o decréscimo no nívelEntretanto, um ponto negativo analisado foi o decréscimo no nível
“Avançado”. Já na evolução histórica dos resultados em“Avançado”. Já na evolução histórica dos resultados em
Matemática, percebe-se como ponto positivo um equilíbrio nasMatemática, percebe-se como ponto positivo um equilíbrio nas
notas dos níveis “Básico”, “Adequado” e “Avançado”. Entretanto,notas dos níveis “Básico”, “Adequado” e “Avançado”. Entretanto,
um ponto negativo analisado foi o aumento significativo no nívelum ponto negativo analisado foi o aumento significativo no nível
“Abaixo do Básico”, acredita-se que esse resultado é reflexo da“Abaixo do Básico”, acredita-se que esse resultado é reflexo da
defasagem que os alunos trazem do Ensino Fundamental.defasagem que os alunos trazem do Ensino Fundamental.

DenominaçãoDenominação OBSERVATÓRIO ESCOLAR - 2019OBSERVATÓRIO ESCOLAR - 2019
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AnáliseAnálise
Dos índices apresentados pela Etec no Observatório Escolar 2019,Dos índices apresentados pela Etec no Observatório Escolar 2019,
a escola apresentou média superior em cinco blocos em relação àa escola apresentou média superior em cinco blocos em relação à
média regional e do CPS, ficando abaixo apenas no Bloco: Saúde,média regional e do CPS, ficando abaixo apenas no Bloco: Saúde,
Segurança e Meio Ambiente. O baixo resultado neste bloco se dáSegurança e Meio Ambiente. O baixo resultado neste bloco se dá
pela falta de recursos financeiros para investimentos nospela falta de recursos financeiros para investimentos nos
equipamentos de prevenção e combate à incêndios. O objetivo daequipamentos de prevenção e combate à incêndios. O objetivo da
UE é manter estes indicadores e bloco: Saúde, Segurança e MeioUE é manter estes indicadores e bloco: Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, melhorar o resultado.Ambiente, melhorar o resultado.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação BOA INFRAESTRUTURA, RECURSOSBOA INFRAESTRUTURA, RECURSOS

TECNOLÓGICOS E DIDÁTICOSTECNOLÓGICOS E DIDÁTICOS
DescriçãoDescrição
Bons laboratórios; Todas as salas equipadas com data show,Bons laboratórios; Todas as salas equipadas com data show,
computador e internet banda lagar; Cantina muito boa, quecomputador e internet banda lagar; Cantina muito boa, que
oferece bons produtos e bom atendimento;oferece bons produtos e bom atendimento;

DenominaçãoDenominação EVENTOS E PROJETOSEVENTOS E PROJETOS
DescriçãoDescrição
Vários eventos para os alunos no decorrer do ano,tais como:Vários eventos para os alunos no decorrer do ano,tais como:
Palestras, visitas técnicas, eventos comemorativos; ProjetosPalestras, visitas técnicas, eventos comemorativos; Projetos
interdisciplinares e transdisciplinares; Oficinas extra-classe parainterdisciplinares e transdisciplinares; Oficinas extra-classe para
alunos,ex-alunos e comunidade;alunos,ex-alunos e comunidade;

DenominaçãoDenominação BOM CLIMA ORGANIZACIONALBOM CLIMA ORGANIZACIONAL
DescriçãoDescrição
Bom clima organizacional, que pode ser percebido no dia a dia doBom clima organizacional, que pode ser percebido no dia a dia do
ambiente de trabalho, no relacionamento interpessoal, naambiente de trabalho, no relacionamento interpessoal, na
satisfação e o engajamento da equipe, nos resultados, nasatisfação e o engajamento da equipe, nos resultados, na
motivação de professores, alunos e equipe; O ambiente escolar émotivação de professores, alunos e equipe; O ambiente escolar é
muito agradável para trabalhar; Existe um engajamentomuito agradável para trabalhar; Existe um engajamento
perceptivo entre professores e alunos, o que gera uma boaperceptivo entre professores e alunos, o que gera uma boa
convivência alunos-professores;convivência alunos-professores;
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DenominaçãoDenominação CULTURA ORGANIZACIONAL CAPAZ DECULTURA ORGANIZACIONAL CAPAZ DE
GARANTIR UM BOM AMBIENTE DEGARANTIR UM BOM AMBIENTE DE
TRABALHO TRABALHO 

DescriçãoDescrição
Cultura organizacional focada na democracia, no trabalho emCultura organizacional focada na democracia, no trabalho em
equipe e respeito ao próximo; Foco no trabalho em equipe;equipe e respeito ao próximo; Foco no trabalho em equipe;
Professores, alunos e equipe participam ativamente nos diversosProfessores, alunos e equipe participam ativamente nos diversos
projetos e campanhas que ocorrem durante o ano; Comunicaçãoprojetos e campanhas que ocorrem durante o ano; Comunicação
dentro dos parâmetros possíveis e aceitáveis de forma ética;dentro dos parâmetros possíveis e aceitáveis de forma ética;
Respeito às práticas de "compliance";Respeito às práticas de "compliance";

DenominaçãoDenominação EQUIPE DE GESTÃO ADMINISTRATIVAEQUIPE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
QUALIFICADAQUALIFICADA

DescriçãoDescrição
Equipe de Gestão competente e dedicada ao atendimento dasEquipe de Gestão competente e dedicada ao atendimento das
necessidades dos professores e alunos; Os professores são bemnecessidades dos professores e alunos; Os professores são bem
assessorados pelos administrativos e direção; Facilidade deassessorados pelos administrativos e direção; Facilidade de
comunicação entre direção, coordenação e demais funcionários, ocomunicação entre direção, coordenação e demais funcionários, o
que proporciona autonomia para o docente;que proporciona autonomia para o docente;

DenominaçãoDenominação BONS RESULTADOS EDUCACIONAISBONS RESULTADOS EDUCACIONAIS
DescriçãoDescrição
Projetos com ótimos resultados na colocação dos alunos emProjetos com ótimos resultados na colocação dos alunos em
universidades; Bons resultados no ENEM e Vestibulares;universidades; Bons resultados no ENEM e Vestibulares;

DenominaçãoDenominação QUALIDADE NO ENSINO APRENDIZAGEMQUALIDADE NO ENSINO APRENDIZAGEM
DescriçãoDescrição
Ensino gratuito de qualidade; Bons cursos, com práticasEnsino gratuito de qualidade; Bons cursos, com práticas
profissionalizantes; Projetos interdisciplinares; Os alunos gostamprofissionalizantes; Projetos interdisciplinares; Os alunos gostam
da didática aplicada dentro da escola e do ambiente que issoda didática aplicada dentro da escola e do ambiente que isso
proporciona para eles; Abertura da escola para com os alunosproporciona para eles; Abertura da escola para com os alunos
(apoio extraclasse);(apoio extraclasse);

DenominaçãoDenominação PARCERIAS PARCERIAS 
DescriçãoDescrição
O apoio político da prefeitura de Cerquilho é um dos fatoresO apoio político da prefeitura de Cerquilho é um dos fatores
externos que têm nós ajudado por meio de propagandas, apoios eexternos que têm nós ajudado por meio de propagandas, apoios e
ações; Parcerias para colocação de estagiários e aprendizes;ações; Parcerias para colocação de estagiários e aprendizes;

DenominaçãoDenominação CORPO DOCENTE QUALIFICADO ECORPO DOCENTE QUALIFICADO E
COMPROMENTIDOCOMPROMENTIDO

DescriçãoDescrição
Corpo docente competente, engajado no processo de ensinoCorpo docente competente, engajado no processo de ensino
aprendizagem e dedicado ao atendimento das necessidades doaprendizagem e dedicado ao atendimento das necessidades do
aluno; Professores abertos ao mundo digital e engajados emaluno; Professores abertos ao mundo digital e engajados em
novos aprendizados; Corpo Docente engajado na solução denovos aprendizados; Corpo Docente engajado na solução de
problemas e situações inesperadas;problemas e situações inesperadas;
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FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação BAIXA PARTICIPAÇÃO DOS MENBROS DABAIXA PARTICIPAÇÃO DOS MENBROS DA

COMUNIDADE ESCOLAR NA DIVULGAÇÃO DOCOMUNIDADE ESCOLAR NA DIVULGAÇÃO DO
VESTIBULINHOVESTIBULINHO

DescriçãoDescrição
Falta de participação de todos os membros da comunidadeFalta de participação de todos os membros da comunidade
escolar na divulgação do vestibulinho, e da escola;escolar na divulgação do vestibulinho, e da escola;

DenominaçãoDenominação DEFASAGEM TECNOLÓGICA NOSDEFASAGEM TECNOLÓGICA NOS
EQUIPAMENTOSEQUIPAMENTOS

DescriçãoDescrição
Computadores dos laboratórios de informática são lentos;Computadores dos laboratórios de informática são lentos;
Defasagem tecnológica de alguns equipamentos; Internet éDefasagem tecnológica de alguns equipamentos; Internet é
rápida, porém instável;rápida, porém instável;

DenominaçãoDenominação ESTRUTURA FÍSICAESTRUTURA FÍSICA
DescriçãoDescrição
Estrutura física relativamente pequena (sala de aula); Falta de umEstrutura física relativamente pequena (sala de aula); Falta de um
ginásio de esportes próprio;ginásio de esportes próprio;

DenominaçãoDenominação PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO
DescriçãoDescrição
Planejamento pouco detalhado, o que gera falta de compreensãoPlanejamento pouco detalhado, o que gera falta de compreensão
e/ou confusão por parte dos alunos;e/ou confusão por parte dos alunos;

DenominaçãoDenominação TEMPERATURA NA SALA DE AULATEMPERATURA NA SALA DE AULA
DescriçãoDescrição
A temperatura em sala de aula é muito alta e os ventiladores nãoA temperatura em sala de aula é muito alta e os ventiladores não
são eficientes; Ar condicionado em salas de aulas devido ao fortesão eficientes; Ar condicionado em salas de aulas devido ao forte
calor;calor;

DenominaçãoDenominação FALTA DE PROFESSORESFALTA DE PROFESSORES
DescriçãoDescrição
Absenteísmo (faltas e/ou atrasos) de professores nas aulas; TrocaAbsenteísmo (faltas e/ou atrasos) de professores nas aulas; Troca
de professores no decorrer do semestre; Falta de professores parade professores no decorrer do semestre; Falta de professores para
assumir componentes;assumir componentes;

DenominaçãoDenominação COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
DescriçãoDescrição
Apesar da comunicação estar dentro dos parâmetros aceitáveis,Apesar da comunicação estar dentro dos parâmetros aceitáveis,
falta interação direta e pessoal. Muitos comunicados são feitosfalta interação direta e pessoal. Muitos comunicados são feitos
por aplicativos, que são necessários, mas a comunicação fica fria,por aplicativos, que são necessários, mas a comunicação fica fria,
truncada e as vezes em demasia. Sendo assim falta umtruncada e as vezes em demasia. Sendo assim falta um
relacionamento efetivo e pessoal; Problemas com comunicação erelacionamento efetivo e pessoal; Problemas com comunicação e
gestão de conflitos, as vezes as informações se encontram meiogestão de conflitos, as vezes as informações se encontram meio
desencontradas, causando assim conflitos muitas vezes evitáveis;desencontradas, causando assim conflitos muitas vezes evitáveis;
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Pouca divulgação das atividades da escola na imprensa local;Pouca divulgação das atividades da escola na imprensa local;

DenominaçãoDenominação POUCAS OPÇÕES DE CURSOSPOUCAS OPÇÕES DE CURSOS
DescriçãoDescrição
Apenas cursos na área de Gestão e NegóciosApenas cursos na área de Gestão e Negócios

DenominaçãoDenominação PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
DescriçãoDescrição
Baixa participação da comunidade nas atividades escolares;Baixa participação da comunidade nas atividades escolares;
Alguns moradores da cidade não conhecem a Etec de Cerquilho;Alguns moradores da cidade não conhecem a Etec de Cerquilho;

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação PARCERIASPARCERIAS
DescriçãoDescrição
Uma participação maior do Poder Público e iniciativa privada;Uma participação maior do Poder Público e iniciativa privada;
Aumentar as parcerias com empresas, visitas técnicas eAumentar as parcerias com empresas, visitas técnicas e
palestras, Estágio e Aprendiz; Participação nos projetospalestras, Estágio e Aprendiz; Participação nos projetos
educacionais da prefeitura municipal, via Secretaria da Educação;educacionais da prefeitura municipal, via Secretaria da Educação;

DenominaçãoDenominação NOVOS CURSOSNOVOS CURSOS
DescriçãoDescrição
Implantação de novos cursos técnicos, do eixo da Industrial e deImplantação de novos cursos técnicos, do eixo da Industrial e de
acordo com as novas exigências do mercado; Trazer novos cursosacordo com as novas exigências do mercado; Trazer novos cursos
no eixo de gestão para a Etec, fazendo assim um aproveitamentono eixo de gestão para a Etec, fazendo assim um aproveitamento
dos docentes que já estão na Etec e dar a possibilidade de ex-dos docentes que já estão na Etec e dar a possibilidade de ex-
alunos voltarem para a escola; Rodizio de cursos de diversasalunos voltarem para a escola; Rodizio de cursos de diversas
áreas ao longo dos anos; O ensino a distância, mais capacitaçõesáreas ao longo dos anos; O ensino a distância, mais capacitações
e desenvolvimento de habilidades nessa nova modalidade dee desenvolvimento de habilidades nessa nova modalidade de
ensino;ensino;

DenominaçãoDenominação PROJETO DO GOVERNO PARA IMPLANTAÇÃOPROJETO DO GOVERNO PARA IMPLANTAÇÃO
DE INTERNETDE INTERNET

DescriçãoDescrição
Internet de qualidade a todos;Internet de qualidade a todos;

DenominaçãoDenominação CRESCIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃOCRESCIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO
DescriçãoDescrição
O notório crescimento econômico da cidade, o setor fabril daO notório crescimento econômico da cidade, o setor fabril da
região está parado, porém, carece de uma chuva de ideias queregião está parado, porém, carece de uma chuva de ideias que
poderiam estar mudando e acrescentando aos cursos da ETECpoderiam estar mudando e acrescentando aos cursos da ETEC
Cerquilho;Cerquilho;

DenominaçãoDenominação INVESTIMENTO NA IMAGEM DA ETECINVESTIMENTO NA IMAGEM DA ETEC
DescriçãoDescrição
Boa imagem junto ao seu público alvo, pois a Etec é o sonho deBoa imagem junto ao seu público alvo, pois a Etec é o sonho de
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qualquer aluno de ensino público;qualquer aluno de ensino público;

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação MUDANÇAS POLITICAS E ECONÔMICASMUDANÇAS POLITICAS E ECONÔMICAS
DescriçãoDescrição
As mudanças políticas e econômicas do município, Estado e país;As mudanças políticas e econômicas do município, Estado e país;
As mudanças na educação, ensino médio do integral ao meioAs mudanças na educação, ensino médio do integral ao meio
período, Ead; Cenário econômico brasileiro e mundial queperíodo, Ead; Cenário econômico brasileiro e mundial que
desestimula o ensino em tempo integral (ETIM) e tambémdesestimula o ensino em tempo integral (ETIM) e também
favorece o aprendizado por meio de cursos rápidos e que nãofavorece o aprendizado por meio de cursos rápidos e que não
envolvam tanto tempo de duração (como a realidade de um cursoenvolvam tanto tempo de duração (como a realidade de um curso
técnico);técnico);

DenominaçãoDenominação DESMOTIVAÇÃO DA EQUIPEDESMOTIVAÇÃO DA EQUIPE
DescriçãoDescrição
Professores desmotivados; Coordenação ineficiente; Má gestão doProfessores desmotivados; Coordenação ineficiente; Má gestão do
ensino EAD que pode gerar grandes frustrações no corpo docente,ensino EAD que pode gerar grandes frustrações no corpo docente,
e desinteresse no corpo discente;e desinteresse no corpo discente;

DenominaçãoDenominação DEMANDA DO VESTIBULINHODEMANDA DO VESTIBULINHO
DescriçãoDescrição
As dificuldades de montar as turmas técnicas do período noturno;As dificuldades de montar as turmas técnicas do período noturno;
Grande oferta de cursos na modalidade de ensino EAD;Grande oferta de cursos na modalidade de ensino EAD;

DenominaçãoDenominação QUESTÕES SOCIAIS QUESTÕES SOCIAIS 
DescriçãoDescrição
Segurança no entorno da escola; Questão social em torno daSegurança no entorno da escola; Questão social em torno da
escola (drogas e bebidas).escola (drogas e bebidas).

DenominaçãoDenominação FALTA DE PROFESSORES FALTA DE PROFESSORES 
DescriçãoDescrição
Demora no processo de contratação de professores; Falta deDemora no processo de contratação de professores; Falta de
professores com o encerramento de contratos determinados;professores com o encerramento de contratos determinados;

DenominaçãoDenominação DESINTERESSE NOS CURSOS OFERECIDOSDESINTERESSE NOS CURSOS OFERECIDOS
DescriçãoDescrição
Criação de cursos não atraentes para os alunos; Oferta de cursosCriação de cursos não atraentes para os alunos; Oferta de cursos
mais atrativos em outras Etecs da região;mais atrativos em outras Etecs da região;

DenominaçãoDenominação MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO
DescriçãoDescrição
Cenário atual, dificuldade de colocação e recolocação dos alunosCenário atual, dificuldade de colocação e recolocação dos alunos
no mercado; Alto índice de desemprego devido à Pandemiano mercado; Alto índice de desemprego devido à Pandemia
COVID-19.COVID-19.
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DenominaçãoDenominação DESISTENCIA DE ALUNOSDESISTENCIA DE ALUNOS
DescriçãoDescrição
Desistência dos cursos, gerando evasão alta; Desemprego dosDesistência dos cursos, gerando evasão alta; Desemprego dos
alunos (afeta no transporte e no seu desempenho escolar); Aalunos (afeta no transporte e no seu desempenho escolar); A
qualidade dos conhecimentos prévios dos alunos ingressantesqualidade dos conhecimentos prévios dos alunos ingressantes
pode gerar evasão futura; Desinteresse em aulas remotas oupode gerar evasão futura; Desinteresse em aulas remotas ou
híbridas (parte remota, parte presencial).híbridas (parte remota, parte presencial).

DenominaçãoDenominação COVID-19COVID-19
DescriçãoDescrição
Novos surtos e variantes da doença.Novos surtos e variantes da doença.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Manutenção dos banheirosManutenção dos banheiros
DescriçãoDescrição
A manutenção dos banheiros se faz necessária pois estãoA manutenção dos banheiros se faz necessária pois estão
apresentado necessidade de reparo.apresentado necessidade de reparo.

DenominaçãoDenominação Controle de evasão escolar (PerdasControle de evasão escolar (Perdas
Operacionais e Perdas Acumuladas)Operacionais e Perdas Acumuladas)

DescriçãoDescrição
Promover a busca ativa de alunos para evitar a desistência emPromover a busca ativa de alunos para evitar a desistência em
meio ao curso; Promover Processo de Vagas Remanescentes parameio ao curso; Promover Processo de Vagas Remanescentes para
os cursos com alta Perda Operacional no 1º módulo.os cursos com alta Perda Operacional no 1º módulo.

DenominaçãoDenominação Sistema de prevenção - incêndiosSistema de prevenção - incêndios
DescriçãoDescrição
Dar continuidade na implantação do Sistema de prevenção deDar continuidade na implantação do Sistema de prevenção de
incêndiosincêndios

DenominaçãoDenominação Adaptação da equipe ao trabalho híbridoAdaptação da equipe ao trabalho híbrido
(Remoto/ Presencial)(Remoto/ Presencial)

DescriçãoDescrição
Dar suporte para toda a equipe de gestão, administrativo,Dar suporte para toda a equipe de gestão, administrativo,
coordenação e professores em relação à adaptação ao trabalhocoordenação e professores em relação à adaptação ao trabalho
híbrido. Proporcionar condições físicas e salubridade, além darhíbrido. Proporcionar condições físicas e salubridade, além dar
suporte emocional e motivação.suporte emocional e motivação.

DenominaçãoDenominação Ensino e aprendizagem híbrido (Remoto/Ensino e aprendizagem híbrido (Remoto/
Presencial)Presencial)

DescriçãoDescrição
Dar subsídios e apoio para docentes, equipe e alunos para que oDar subsídios e apoio para docentes, equipe e alunos para que o
retorno das atividades presenciais sejam de forma tranquila e deretorno das atividades presenciais sejam de forma tranquila e de
fácil adaptação para todos.fácil adaptação para todos.
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DenominaçãoDenominação ENEM e SARESPENEM e SARESP
DescriçãoDescrição
Proporcionar projetos e oficinas que elevem os resultados dosProporcionar projetos e oficinas que elevem os resultados dos
alunos no ENEM e SARESPalunos no ENEM e SARESP

ObjetivoObjetivo
    

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Oportunizar educação profissional pública com alto padrão de qualidade, atendendo as exigênciasOportunizar educação profissional pública com alto padrão de qualidade, atendendo as exigências
da sociedade, do mundo do trabalho, e oferecerum ambiente educacional agradável e receptivo ada sociedade, do mundo do trabalho, e oferecerum ambiente educacional agradável e receptivo a
todos.todos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar a permanência dos alunos contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimentoAumentar a permanência dos alunos contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento
profissional, social individual e coletivo.profissional, social individual e coletivo.

Ser reconhecida como Escola de excelência e qualidade de ensino. Ser reconhecida como Escola de excelência e qualidade de ensino. 

Promover atividades de cultura e lazer para toda a comunidade escolar.Promover atividades de cultura e lazer para toda a comunidade escolar.

Promover integração, socialização de todos os funcionários, docentes e alunos.Promover integração, socialização de todos os funcionários, docentes e alunos.

Promover um ambiente seguro.Promover um ambiente seguro.

Estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos alunos.Estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos alunos.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Manter o nível de permanência dos alunosManter o nível de permanência dos alunos

em 80% em todos os cursos oferecidos pelaem 80% em todos os cursos oferecidos pela
Etec em um prazo de três anos.Etec em um prazo de três anos.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
A questão da permanência dos alunos nas Etecs do CPS,A questão da permanência dos alunos nas Etecs do CPS,
especialmente no ensino técnico, é um problema que precisa serespecialmente no ensino técnico, é um problema que precisa ser
equalizado urgentemente, pois coroe, aos poucos, asequalizado urgentemente, pois coroe, aos poucos, as
possibilidades de formação profissional disponíveis.possibilidades de formação profissional disponíveis.

DenominaçãoDenominação Concluir o sistema de prevenção e combateConcluir o sistema de prevenção e combate
a incêndios até dez/21a incêndios até dez/21

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

                            50 / 54                            50 / 54



 

DescriçãoDescrição
O sistema de prevenção e combate a incêndio da U.E. estáO sistema de prevenção e combate a incêndio da U.E. está
inacabado, portanto todos os usuários e a sociedade, no entornoinacabado, portanto todos os usuários e a sociedade, no entorno
da escola, estão expostos a situações críticas em termos deda escola, estão expostos a situações críticas em termos de
segurança pessoal e coletiva.segurança pessoal e coletiva.

DenominaçãoDenominação Promover o desenvolvimento dePromover o desenvolvimento de
competências socioemocionais doscompetências socioemocionais dos
discentes, dos cursos modulares noturnos,discentes, dos cursos modulares noturnos,
visando à melhoria em 5% a média dovisando à melhoria em 5% a média do
Estado relativo aos alunos concluintes.Estado relativo aos alunos concluintes.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Pautados no rol de Competências socioemocionais do CentroPautados no rol de Competências socioemocionais do Centro
Paula Souza, buscaremos desenvolver competênciasPaula Souza, buscaremos desenvolver competências
socioemocionais por meio de projetos.socioemocionais por meio de projetos.

DenominaçãoDenominação Execução de 100% do Projeto de OrientaçãoExecução de 100% do Projeto de Orientação
Educacional da Etec de Cerquilho no ano deEducacional da Etec de Cerquilho no ano de
2021.2021.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Principais objetivos: - Diminuir as lacunas deixadas peloPrincipais objetivos: - Diminuir as lacunas deixadas pelo
distanciamento do ambiente escolar; - Reduzir o índice de perdadistanciamento do ambiente escolar; - Reduzir o índice de perda
escolar em relação as turmas oferecidas em 2020; - Acompanharescolar em relação as turmas oferecidas em 2020; - Acompanhar
em 100% os casos de Progressões Parciais em parceria comem 100% os casos de Progressões Parciais em parceria com
Coordenação Pedagógica e Secretaria Acadêmica; - Prestar osCoordenação Pedagógica e Secretaria Acadêmica; - Prestar os
serviços de orientação e apoio educacional a 100% dos alunosserviços de orientação e apoio educacional a 100% dos alunos
que apresentam dificuldade de aprendizagem, reintegração eque apresentam dificuldade de aprendizagem, reintegração e
problemas de rendimento escolar e as dificuldadesproblemas de rendimento escolar e as dificuldades
socioemocionais identificadas durante o período de pandemia; -socioemocionais identificadas durante o período de pandemia; -
Envolver os alunos em projetos inter e transdisciplinares; -Envolver os alunos em projetos inter e transdisciplinares; -
Oferecer diversidade de atividades e entretenimento aos alunosOferecer diversidade de atividades e entretenimento aos alunos
durante os intervalos.durante os intervalos.

DenominaçãoDenominação Execução de 100% do Projeto deExecução de 100% do Projeto de
Coordenação Pedagógica da Etec deCoordenação Pedagógica da Etec de
Cerquilho no ano de 2021.Cerquilho no ano de 2021.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Principais resultados esperados: Diminuir o número de alunosPrincipais resultados esperados: Diminuir o número de alunos
com menções insatisfatórias em 30% e relação à 2020; Aumentarcom menções insatisfatórias em 30% e relação à 2020; Aumentar
o número de aprovações em 10% em relação ao ano de 2020;o número de aprovações em 10% em relação ao ano de 2020;
Aumentar 15% a demanda dos vestibulinhos;Aumentar 15% a demanda dos vestibulinhos;

ProjetosProjetos
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DenominaçãoDenominação PLANO ANUAL DE TRABALHO DA APM DAPLANO ANUAL DE TRABALHO DA APM DA
ETEC DE CERQUILHO (ANO 2021)ETEC DE CERQUILHO (ANO 2021)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CARMINO FRUTUOZOCARMINO FRUTUOZO

InícioInício 2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00
FimFim 2022-04-25 00:00:002022-04-25 00:00:00
DescriçãoDescrição
A APM - Associação de Pais e Mestres - tem por finalidade realizarA APM - Associação de Pais e Mestres - tem por finalidade realizar
ações integradoras junto da comunidade, visando assegurar umaações integradoras junto da comunidade, visando assegurar uma
educação de qualidade, num ambiente de responsabilidade socialeducação de qualidade, num ambiente de responsabilidade social
e individual, participativo, criativo e de respeito ao próximo.e individual, participativo, criativo e de respeito ao próximo.

DenominaçãoDenominação Prevenir é melhor que se queimarPrevenir é melhor que se queimar
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CARMINO FRUTUOZOCARMINO FRUTUOZO

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2022-12-31 02:00:002022-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
A prevenção é sempre a melhor escolha, e pensando nisso a EtecA prevenção é sempre a melhor escolha, e pensando nisso a Etec
de Cerquilho visa promover ações para evitar incêndios, agindode Cerquilho visa promover ações para evitar incêndios, agindo
de forma preventiva.de forma preventiva.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
de Cerquilho - 2021.de Cerquilho - 2021.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIA CRISTINA PEDROSO POLEZIJULIA CRISTINA PEDROSO POLEZI

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec de Cerquilho, paraO Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec de Cerquilho, para
2021, tem a finalidade de dar sequência ao projeto 2020 tentando2021, tem a finalidade de dar sequência ao projeto 2020 tentando
da melhor forma possível integrar professores, alunos eda melhor forma possível integrar professores, alunos e
funcionários de maneira que Coordenação de Curso, Orientaçãofuncionários de maneira que Coordenação de Curso, Orientação
Educacional, Direção e Corpo Docente trabalhem de formaEducacional, Direção e Corpo Docente trabalhem de forma
convergente, na busca constante de melhoria contínua daconvergente, na busca constante de melhoria contínua da
qualidade das aulas e dos processos de ensino e aprendizagem.qualidade das aulas e dos processos de ensino e aprendizagem.
Visando principalmente resgatar o trabalho em equipe e parceriasVisando principalmente resgatar o trabalho em equipe e parcerias
que ficaram em segundo plano no ano de 2020 devido ao trabalhoque ficaram em segundo plano no ano de 2020 devido ao trabalho
remoto, causado em decorrência da pandemia COVID-19. Dentroremoto, causado em decorrência da pandemia COVID-19. Dentro
dessa visão, será trabalhado o incentivo aos professores para odessa visão, será trabalhado o incentivo aos professores para o
uso de metodologias ativas, a recuperação das lacunas deuso de metodologias ativas, a recuperação das lacunas de
aprendizagem, a recuperação contínua criteriosa, assim como oaprendizagem, a recuperação contínua criteriosa, assim como o
desenvolvimento de competências socioemocionais no ambientedesenvolvimento de competências socioemocionais no ambiente
escolar, que se tornaram indispensáveis para que tais objetivosescolar, que se tornaram indispensáveis para que tais objetivos
sejam atingidos com a finalidade de integrar os discentes parasejam atingidos com a finalidade de integrar os discentes para
que estejam aptos em lidar com questões do dia a dia, enfrentarque estejam aptos em lidar com questões do dia a dia, enfrentar
problemas com resiliência, tenham mais interesse pelas aulas eproblemas com resiliência, tenham mais interesse pelas aulas e
sua retomada à modalidade presencial, para que sintam orgulho esua retomada à modalidade presencial, para que sintam orgulho e
sensação de pertencimento à instituição. Nesse contexto, assensação de pertencimento à instituição. Nesse contexto, as
atividades de rotina da Coordenação Pedagógica e as demaisatividades de rotina da Coordenação Pedagógica e as demais
elencadas neste Projeto são de suma importância para aelencadas neste Projeto são de suma importância para a
consecução das metas da Equipe de Gestão Pedagógica paraconsecução das metas da Equipe de Gestão Pedagógica para
2021. Destacando-se o papel mediador para articular as ações de2021. Destacando-se o papel mediador para articular as ações de
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melhoria no processo de ensino e aprendizagem, e demelhoria no processo de ensino e aprendizagem, e de
recuperação, além do trabalho com atividades interdisciplinaresrecuperação, além do trabalho com atividades interdisciplinares
integradoras e questões direcionadas a melhoria nas taxas deintegradoras e questões direcionadas a melhoria nas taxas de
aprovação da Etec e classe descentralizada, especialmente, dosaprovação da Etec e classe descentralizada, especialmente, dos
cursos modulares do período noturno, foco das ações destecursos modulares do período noturno, foco das ações deste
projeto. Como resultados, pretendemos reintegrar a escola comoprojeto. Como resultados, pretendemos reintegrar a escola como
um todo, reforçar as atividades pedagógicas presenciais/remotas,um todo, reforçar as atividades pedagógicas presenciais/remotas,
com foco na recuperação das lacunas de aprendizagem, a fim decom foco na recuperação das lacunas de aprendizagem, a fim de
melhorar os resultados quanto às aprovações, reduzir casos demelhorar os resultados quanto às aprovações, reduzir casos de
progressões parciais e melhorar a demanda para os próximosprogressões parciais e melhorar a demanda para os próximos
processos de Vestibulinho.processos de Vestibulinho.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec de Cerquilho - 2021da Etec de Cerquilho - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RICARDO DE OLIVEIRA FARIARICARDO DE OLIVEIRA FARIA

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto justifica-se, pois, a escola necessita de ações específicasO projeto justifica-se, pois, a escola necessita de ações específicas
desenvolvidas pela Orientação Educacional junto aos alunos e emdesenvolvidas pela Orientação Educacional junto aos alunos e em
parceria com a Equipe Pedagógica e professores e tem porparceria com a Equipe Pedagógica e professores e tem por
finalidade dar sequência aos projetos inviabilizados em 2020finalidade dar sequência aos projetos inviabilizados em 2020
devido ao trabalho remoto, visando estruturar um plano de açãodevido ao trabalho remoto, visando estruturar um plano de ação
para sanar as lacunas de aprendizagem acarretadas pelapara sanar as lacunas de aprendizagem acarretadas pela
pandemia junto aos estudantes Planejando e preparando umpandemia junto aos estudantes Planejando e preparando um
excelente ambiente de retorno aulas presenciais, oferecendo umaexcelente ambiente de retorno aulas presenciais, oferecendo uma
série de atividades como, palestras motivacionais voltadas àsérie de atividades como, palestras motivacionais voltadas à
empregabilidade, trazendo relatos de ex-alunos e suasempregabilidade, trazendo relatos de ex-alunos e suas
experiências assim como a presença de profissionaisexperiências assim como a presença de profissionais
especializados que atuam nas empresas relacionadas aos cursosespecializados que atuam nas empresas relacionadas aos cursos
oferecidos, e tendo como foco a permanência do aluno na escola,oferecidos, e tendo como foco a permanência do aluno na escola,
agindo de maneira adequada em relação a eles, ouvindo,agindo de maneira adequada em relação a eles, ouvindo,
dialogando, auxiliando, cobrando empenho, desempenho edialogando, auxiliando, cobrando empenho, desempenho e
conversando com os pais e responsáveis, para que em parceriaconversando com os pais e responsáveis, para que em parceria
possamos incentivar e colaborar para o desenvolvimento pessoal,possamos incentivar e colaborar para o desenvolvimento pessoal,
socioemocional e profissional dos alunos. Tivemos em 2020 umsocioemocional e profissional dos alunos. Tivemos em 2020 um
ano de muitos desafios, agravados pela situação da pandemiaano de muitos desafios, agravados pela situação da pandemia
COVID-19, a proposta é aumentar em 10% a taxa média deCOVID-19, a proposta é aumentar em 10% a taxa média de
aprovação dos cursos ofertados pela Etec 248 e da Classeaprovação dos cursos ofertados pela Etec 248 e da Classe
Descentralizada, atendendo às necessidades dos estudantes,Descentralizada, atendendo às necessidades dos estudantes,
através do estabelecimento de um vínculo de confiança, pois aatravés do estabelecimento de um vínculo de confiança, pois a
escola é um espaço de acolhimento, escuta, atendimento,escola é um espaço de acolhimento, escuta, atendimento,
orientação e acompanhamento dos processos pedagógicosorientação e acompanhamento dos processos pedagógicos
educacionais. Diante deste novo cenário é muito importante oseducacionais. Diante deste novo cenário é muito importante os
cuidados com a volta do ensino presencial, garantindo umcuidados com a volta do ensino presencial, garantindo um
ambiente propício a permanência do aluno e recepcionandoambiente propício a permanência do aluno e recepcionando
mesmo que remotamente, Como resultados pretendemosmesmo que remotamente, Como resultados pretendemos
reintegrar a escola como um todo, e retomar osreintegrar a escola como um todo, e retomar os
acompanhamentos dos rendimentos e demais necessidades dosacompanhamentos dos rendimentos e demais necessidades dos
alunos, com uma série de atividades educacionais, a fim dealunos, com uma série de atividades educacionais, a fim de
melhorar os resultados quanto às aprovações, redução demelhorar os resultados quanto às aprovações, redução de
progressões parciais, melhora na demanda do vestibulinho eprogressões parciais, melhora na demanda do vestibulinho e
permanência dos alunos mesmo que remotamente.permanência dos alunos mesmo que remotamente.
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DenominaçãoDenominação Projeto Retomada às Atividades PresenciaisProjeto Retomada às Atividades Presenciais
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

BEATRIZ SUMAYA MALAVASI HADDADBEATRIZ SUMAYA MALAVASI HADDAD

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-07-06 00:00:002021-07-06 00:00:00
DescriçãoDescrição
Executar ações de orientação, acompanhamento, direcionamentoExecutar ações de orientação, acompanhamento, direcionamento
e cumprimento dos protocolos sanitários e demais medidas dee cumprimento dos protocolos sanitários e demais medidas de
distanciamento social necessários para a contenção da pandemiadistanciamento social necessários para a contenção da pandemia
causada pelo Novo Coronavírus, na retomada das aulascausada pelo Novo Coronavírus, na retomada das aulas
presenciais.presenciais.

DenominaçãoDenominação Integra EtecIntegra Etec
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CARMINO FRUTUOZOCARMINO FRUTUOZO

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2023-12-31 02:00:002023-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
A integração de funcionários é um processo importante paraA integração de funcionários é um processo importante para
inserir os novos colaboradores na escola e para criar um vínculoinserir os novos colaboradores na escola e para criar um vínculo
com o novo empregado.com o novo empregado.
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