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PLANO PLURIANUAL DE GESTãO 2019 - 2023

ETEC ENGENHEIRO HERVAL BELLUSCI

Introdução

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como propósito expor o planejamento de gestão escolar para o quinquênio de 2019a 2023, da Etec Engº Herval Bellusci de Adamantina - unidade
063 do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" e sua extenção em Bastos (Plano de Expansão II).De acordo com o artigo 12, do Regimento
Comum das Escolas Técnicas, "o Plano Plurianual de Gestão apresentará a proposta de trabalho da ETEC constituindo documento norteador da sua ação
educacional, com vigência de cinco anos, devendo ser atualizado, complementado ou alterado, se necessário".

A participação da comunidade escolar é fundamental para a elaboração deste plano, pois ela deve expressar quais os caminhos que pretende percorrer num espaço de
cinco anos. A necessidade de direcionar as ações da comunidade escolar para um resultado comum, o cumprimento de sua missão, faz com que esta se reúna para
discutir a situação atual diante dos desafios, por meio de uma avaliação criteriosa, capaz de revelar os verdadeiros valores norteadores da superação dos problemas
existentes.

É com este objetivo que a comunidade da ETEC Engº Herval Bellusci, composta pelos seus professores, funcionários e alunos se reuniram nas datas de: 19de
dezembro de 2018, bem com os dias 01 e 04de fevereiro de 2019 para tratar do Plano Plurianual de Gestão desta Escola.

Como citado, neste momento houve a participação de toda a comunidade: foram trêsdias de reunião para o diagnóstico do contexto externo e interno, chegando ao
final com a definição de metas para elaboração de estratégias, confecção de projetos que contribuam para o cumprimento das mesmas.

Para o sucesso de todo planejamento, faz-se necessário estabelecer procedimentosde avaliação para garantir a implementação do mesmo. Para o PPG desta Unidade
Escolar ficou definido que as avaliações serão feitas através de apresentação de seus resultados nas reuniões pedagógicas.

Tudo isso é uma realidade: o Plano Plurianual de Gestão desta ETEC está sendo elaborado e sua flexibilidade garante possíveis ajustes ao longo de seu percurso.

Participantes
Diretor
Nome
Jose Antonio Favarini
Paulo Eduardo Gargatini

Conselho de Escola
Nome Segmento que representa I II III IV
ARMANDO EGÍDIO CITELI Aluno egresso atuante em sua área de formação técnica

Eurydes Fernandes Neto Analista de Suporte e Gestão

Evandro Jardim dos Santos Diretor de Serviço Acadêmico

Luzia Marsa Augusto Professora

Fabrício Rimoldi Representante de Instituição de Ensino

Paulo Eduardo Gargantini Diretor de Escola

Nelson José Marani Favaretto Representante dos empresários

LUIZ CARLOS PERSIN Representante das Instituições Auxiliares

IASMIM DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Representante dos Alunos

CÍCERO CORDEIRO DE OLIVEIRA Representante dos Demais Segmentos de Interesse da Escola

KELLY MARIANE DE FREITAS CONCA Representante de Pais de Alunos

Outros participantes
Nome Segmento que representa I II III IV
SUZANA ANDRADE DA SILVA Agente Técnico Administrativo

LUCIMARA FERNANDES BEZERRA Professora

Maria Bernadete Maranha Professor

Daniela Maria de Oliveira Andreotti Coordenador Pedagógico

Élcio Luiz Pigossi Professor/coordenador

Joaquim Maciel de Oliveira Auxiliar Docente
Mari Selma Pin Coltri Professor
Ivan Barreto Professor

Airton Luis Cordioli Auxiliar Docente

Alceu Teixeira Rocha Professor/ Coordenador de Curso

Altino Munhoz Gutiere Almoxarife

José Ricardo Perazzolli Auxiliar docente

Luiz Carlos Persin professor
Sidnei Favarin professor
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Luis Carlos Dall Antonia professor

Daiane Barbosa Giroto professor

Amanda Aléssio professor

Nadir Aparecida Mozini Padovan Professora

Eliane Fantin Leite Professor - Coordenação de Curso

Cleiton Alves da Silva Coordenador de curso
Adriana Cristina dos Santos Professor
Edite Barbosa Professor

Rildo José de Sousa Araújo Professor

IVAN FERNANDES DOS SANTOS Professor

RENAN BORRO CELESTRINO Professor

JOSE ANTONIO FAVARIN Professor

LUZIA MARSA AUGUSTO Professora
GUILHERME DA COSTA TRENTINO Assistente Administrativo
FABRICIO RIMOLDI Professor/ Coordenador de Curso

ROSA MARIA MARANHA Professora

VANESSA GOMES UENO Professora

ISVALDA MARIA BEZERRA DE LIMA BARBOSA Diretora de Serviço Área Administrativa

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

Projeto Político Pedagógico

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO 2019 – 2023

REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quinze horas no auditório da ETEC Engenheiro Herval Bellusci, reuniram-se por convocação do
diretor de escola, Paulo Eduardo Gargantini, os membros do Conselho de Escola para leitura e apreciação do Plano Plurianual de Gestão para os anos de 2019 a
2023, de acordo com o artigo 12 do Regimento Comum das ETECs do Centro Paula Souza. Tendo em vista a participação da maioria dos membros do Conselho de
Escola na elaboração do Plano Plurianual de Gestão, a apreciação ficou facilitada devido ao conhecimento das propostas apresentadas. Dessa forma foram feitas as
seguintes observações: 1º - O Plano inclui um plano de ação coerente com as necessidades da Escola; 2º - Apresenta projetos alinhados às metas, executáveis e que
atendem aos anseios da comunidade escolar. Sendo assim e diante do exposto, todos os membros presentes foram unânimes pela aprovação do Plano Plurianual de
Gestão da ETEC Engenheiro Herval Bellusci – 2019-2023. O diretor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Guilherme da Costa
Trentino, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e todos os presentes. Adamantina 29 de março de 2019.

NOME ASSINATURA

Paulo Eduardo Gargantini

Evandro Jardim dos Santos

Luzia Marsa Augusto

Eurydes Fernandes Neto

Kelly Mariane de Freitas Conca

Iasmim de Oliveira do Nascimento

Luiz Carlos Persin

Fabrício Rimoldi

Nelson José Marini Favaretto

Armando Egídio Citeli
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Cícero Cordeiro de Oliveira
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Níveis e Modalidades de Ensino

Integrado

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci oferece desde 2007 o Ensino Médio Integrado à Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Produção
Agropecuária, curso que foi reelaborado pelo Laboratório de Currículo e, a partir de 2009 figura como Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e a partir de 2014 teve sua nomenclatura alterada para Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio. O curso conta com um total de 73 (setenta e três) alunos matriculados nas três séries e possui aulas em período integral, o que proporciona maior
aprendizagem e integração, características da interdisciplinaridade. O corpo discente é formado por alunos concluintes do Ensino Fundamental, da cidade de
Adamantina e das cidades da região (Lucélia, Osvaldo Cruz, Flórida Paulista, Pacaembu, Mariápolis, Parapuã, Bastos, Piquerobi, São José do rio Preto), além de
cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com idade entre 14 e 21 anos. A demanda regional pelo curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
vem aumentando gradativamente. Esse índice era muito mais baixo há alguns anos. O aumento dessa clientela se deu em virtude da maior divulgação da ETEC e de
seus cursos nos municípios da região, aliada às oportunidades de empregabilidade no setor agrícola da economia. A certificação é expedida de acordo com a
conclusão das séries conforme segue: 1ª série: sem certificação técnica; 1ª + 2ª séries: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Agente de Produção
Agropecuária; 1ª+2ª+3ª séries: Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária. Perfil profissional: Planeja, executa, acompanha e avalia projetos
agropecuários e agroindustriais. Administra empresas rurais e promove industrialização e comercialização de produtos agropecuários. Executa pesquisas e análises
laboratoriais. Presta assistência e consultoria técnica, orientando produtores sobre a produção, comercialização e biosseguridade do setor. Promove diferentes formas
de organização social, extensão e capacitação rural e sustentabilidade da produção agropecuária. Mercado de trabalho: propriedades rurais, instituições ligadas a
projetos de pesquisa, programas de extensão e capacitação rural em empresas de consultoria.

Técnico

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci oferece as Habilitações Profissionais de Técnico em Agronegócio, Técnico em Zootecnia e Técnico em Meio Ambiente em
Adamantina. Conta ainda com os cursos de Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Transações
Imobiliárias na classe descentralizada da cidade de Bastos. A clientela é formada por alunos que cursam o Ensino Médio concomitantemente ao técnico e por alunos
que já concluíram esta etapa. São alunos provenientes da cidade de Adamantina, Bastos e região, além de cidades do Mato Grosso do Sul. Na classe descentralizada
de Bastos, a maioria dos alunos já concluíram o Ensino Médio. Abaixo, perfil profissional, mercado de trabalho e certificação dos cursos técnicos oferecidos:
Zootecnia: O Técnico em Zootecnia atua na criação de animais domésticos e silvestres; colabora nas atividades de planejamento e controle; elabora, aplica e
monitora programas de manejo preventivo, higiênico e sanitário na produção animal, objetivando a melhoria da produtividade e da rentabilidade; presta assistência
técnica e extensão rural na área de produção animal; implanta e maneja pastagens, aplicando procedimentos relativos ao preparo e conservação do solo e da água.
Mercado de Trabalho: Propriedades rurais, empresas de nutrição animal, assistência técnica, extensão e pesquisa, clínicas veterinárias, cooperativas agropecuárias,
órgãos públicos e privados, instituições de pesquisas, indústrias de rações e insumos diversos, estabelecimentos comerciais e de ensino, abatedouros e frigoríficos.
Certificação Zootecnia: 1º módulo: sem certificação técnica / 1º+2º módulos: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Veterinário / 1º+2º+3º
módulos: Habilitação Profissional de Técnico em Zootecnia. Agronegócio: Aplica técnicas de gestão e comercialização, avalia custos de produção e aspectos
econômicos para a introdução de novos produtos e serviços. Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a organização e a execução de atividades
de gestão do negócio rural, inclusive empreendimentos da agricultura familiar. Participa de sistemas de gestão ambiental e de promoção do desenvolvimento
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tecnológico e social, visando à qualidade e à sustentabilidade do empreendimento. Orienta produtores e trabalhadores rurais na organização de associações e
cooperativas. Mercado de Trabalho: Propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e agroindustriais. Empresas de assistência técnica, consultoria, extensão rural e
pesquisa. Cooperativas e associações de produtores. Certificação Agronegócio: 1º módulo: sem certificação técnica / 1º+2º módulos: Qualificação Profissional
Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Supervisão de Produção Agropecuária / 1º+2º+3º módulos: Habilitação Profissional de Técnico em Agronegócio. Meio
Ambiente: É o profissional que coleta, interpreta e armazena informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios, estudos,
acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, conservação e preservação de recursos
naturais, de redução, reuso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação,
conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, terceiro setor, empresas prestadores de serviços na
área ambiental, laboratórios, centros de pesquisa, indústrias e consultoria técnico-ambientais. Certificação Meio Ambiente:1º módulo: sem certificação técnica/ 1º+2º
módulos: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Técnico em Meio Ambiente/ 1º+2º+3º módulos: Habilitação Profissional de Técnico em
Meio Ambiente. Administração: Adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos
humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controle e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta
ideias práticas empreendedoras. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Certificação Administração:1º módulo: Qualificação
Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo / 1º+2º Módulos: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo/
1º+2º+3º módulos: Habilitação Profissional de Técnico em Administração. Transações Imobiliárias: Com base na compreensão da organização do ramo imobiliário,
o técnico deste setor planeja, executa, controla e avalia as ações de compra, venda e locação de imóveis; Registra as avaliações de transações imobiliárias; Executa
registro e transferência de imóveis junto aos órgãos competentes; Inscreve imóveis no cadastro da imobiliária; Apresenta os imóveis aos clientes potenciais e orienta
investimentos na atividade; Lê e interpreta projetos e mapas; Acompanha a movimentação do mercado para antever tendências que afetam o empreendimento.
Mercado de Trabalho: Empresas imobiliárias, consultorias, construtoras, bancos e como profissional autônomo. Certificação Transações Imobiliárias:1º módulo: sem
certificação técnica / 1º+2º módulos: sem certificação técnica/ 1º+2º+3º módulos: Habilitação Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias. Contabilidade: É
o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas.
Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil/administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica
documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e
efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial. Mercado de Trabalho: Escritórios de contabilidade, órgãos
governamentais, departamentos de contabilidade de empresas comerciais, industriais e de serviços. Certificação Contabilidade: 1º módulo: sem certificação técnica /
1º+2º módulos: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade/ 1º+2º+3º módulos: Habilitação Profissional de Técnico em
Contabilidade. Recursos Humanos: O técnico em recursos humanos é o profissional que detém a aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma
organização. É habilitado para trabalhar na execução das rotinas administrativas de pessoal com base na legislação trabalhista e previdenciária. Auxilia no controle e
avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais. Compromete-se com o desenvolvimento humano,
administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa
informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de
desempenho. Presta serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento
simultâneo, individual e do grupo. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde
ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos. Mercado de Trabalho: Organizações
públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como autônomos e consultores. Certificação Recursos Humanos: 1º módulo: Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de Auxiliar de Recursos Humanos/ 1º+2º módulos: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de Departamento Pessoal/
1º+2º+3ºmódulos: Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos.

Agrupamento Discente

Semestre Curso Turno Classes Alunos
1 Transações Imobiliárias Noite 01 8
1 Zootecnia Tarde 01 10
1 Meio Ambiente Noite 01 17
1 Agropecuária (Etim) Manhã 01 32
1 Agropecuária (Etim) Manhã 01 22
1 Recursos Humanos Noite 01 40
1 Administração Noite 01 39
1 Agropecuária (Etim) Manhã 01 19
1 Administração Noite 01 24
1 Contabilidade Noite 01 24
1 Agronegócio Noite 01 35

Classes Descentralizadas

Localização Bastos
Coordenador Eliane Fantin Leite e Cleiton Alves da Silva

Parcerias
Plano de Expansão II, funcionando as seguintes salas e cursos, totalizando 135 alunos 1º Técnico em Administração com 39 alunos no período
noturno 3º Técnico em Administração com 24 alunos no período noturno 3º Técnico em Transações Imobiliárias com 8 alunos no período noturno
1º Técnico em Recursos Humanos com 40 alunos no período noturno 2º Técnico em Contabilidade com 24 alunos no período noturno

Localização E.E. Águia e Haia
Coordenador Luciana Cristina Silva Miguel
Parcerias Plano de Expansão II

Espaço Físico
-Na estrutura física da escola esta Unidade conta com seis Blocos de Alojamentos, onde foram efetuadas reforma geral em 2006, são feitos pequenos reparos e
manutenção mensalmente na parte elétrica e hidráulica. Ainda existem três blocos com necessidade de reforma geral, a exemplo dos demais reformados (hidráulica,
elétrica, substituição de vidros, louças, forração, pintura e calçadas externas).

- As passarelas entre os prédios Administrativos, Salas de Aulas, Auditório e Refeitório foram refeitas totalmente (2014).

- As salas de aula foram reformadas em 2014 (lousa, pintura, forro, piso, elétrica, portas e acessibilidade) necessitando apenas de climatização devido às condições
de temperatura da região.
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- Os banheiros coletivos foram reformados (hidráulica, elétrica, piso, porta, pintura e acessibilidade) em 2014.

- Também em 2014 ocorreu a reforma nos Laboratórios de: Informática, Química/ Biologia, Agroindústria necessitando apenas de alguns equipamentos.

- O auditório, refeitório e cozinha passaram por reforma e adequações em 2007, necessitando de manutenções constantes e pequenas adequações.

- As demais dependências ao lado e posterior a cozinha (lavanderia/almoxarifado/depósito de ferramentas) necessitam de substituição da parte elétrica e pintura.

- O Bloco Administrativo foi reformado em 2013/2014 (elétrica, hidráulica, piso, pintura, forração e acessibilidade) necessitando de uma nova linha telefônica, pois
uma linha apenas (com problemas de uma linha na zona rural) é insuficiente para atender nossas necessidades, e também há a necessidade de melhoria na
capacidade da internet para atender as aulas práticas nos laboratórios bem como nos trabalhos das diretorias acad~emica e de serviços.

- Em 2017 foram realizadas algumas melhorias tais como: substituição de postes de madeira por postesde concreto; construção de mais uma maternidade no setor de
suinocultura; reforma nas calçadas externas de três blocos de apartamentos; reforma do paking house da horta orgânica da escola; reforma do telhado de avicultura
postura e adequação da sala de vídeo com instalação de aparelho audiovisual, som e pintura da sala.

- Faz-se necessário a aquisição e instalação de condicionadores de ar para os ambientes: laboratório de química/biologia, salas de aula e prédio administrativo.

- A biblioteca e sala de leitura foram reformadas em 2013 (pintura, piso, elétrica e forro) com recursos de instituições auxiliares (APM/Cooperativa Escola), e a
manutenção é feita sempre que necessário.

- A oficina, o barracão dos implementos agrícolas e dos veículos necessitam de reforma na rede elétrica, substituição de vitrôs, pintura e parede divisória.

- Os Setores de: Cunicultura e Bovinocultura Corte estão com problemas sérios na cobertura necessitando de reforma.

- A quadra de esportes passou por pequenos reparos na arquibancada e no piso no ano de 2017, mas ainda está necessitando de cobertura e reforma total do piso.

- A sala de ordenha foi recentemente construída e adequada com recursos da Cooperativa Escola e atende às necessidades do setor de bovinocultura leite.

- Existe a necessidade de construção de um Laboratório de Física pois o referido laboratório consta no plano de curso do ETIM em Agropecuária.

- Necessidade de reforma e adequação do mini abatedouro para pequenos e médios animais.

- Em 2016 foi realizada a cobertura do pátio da escola com recursos da cooperativa escola dos alunos.

- O laboratório de microbiologia foi reformado e adequado para receber o curso de Técnico em Meio Ambiente no ano de 2015, com recursos provenientes da
cooperativa escola e APM da unidade escolar.

- A área de jardinagem ao redor do bloco administrativo e entre as salas de aulas são constantemente cuidados, bem como na rotatória em frente a entrada
da escola, e a estrada de acesso até a escola necessita de cuidados permanentemente devido não ser pavimentada.

Localização Bloco 1 -
Identificação do ambiente Setor Administrativo
Área 426,42m²

Descrição
Diretoria de Serviço, Secretaria Acadêmica, Arquivo Permanente, Recepção, Sanitário Masculino e Feminino, Copa, Liwing,
Cooperativa Escola, Diretoria, Sala de Coordenação, Sala de reunião, Sala dos professores, Alojamento Feminino, Sanitários,
Depósito da Cooperativa, Laboratório de Microbiologia.

Localização Prédio 26
Identificação do ambiente Biblioteca, Sala de Leitura, Sala de Recreação (Grêmio)
Área 134,00 m2

Descrição Prédio contendo uma Biblioteca, 01 Sala de Leitura e 01 Sala de jogos e recreação. O prédio passou por reforma na rede hidráulica,
elétrica, substituição de portas, pintura e adequações no Laboratório.

Localização Prédio 09
Identificação do ambiente Misturador de ração.
Área 33,00 m2

Descrição Construção de Alvenaria, utilizada para misturar ração dos suínos, bovinos, ovinos, etc., . Foi realizado uma reforma no piso, portas,
calçada e pintura em 2016.

Localização Prédio 10
Identificação do ambiente Suinocultura
Área 320,00 m2
Descrição Galpão de Alvenaria,com piso em cimento, madeiramento com cobertura de telhas. Foi realizado uma reforma no telhado em 2016.

Localização Prédio 11
Identificação do ambiente Galpão
Área 320,00 m2
Descrição Galpão de Alvenaria e madeira, cobertura de telhas, utilizados como coelhário.

Localização Prédio 12
Identificação do ambiente Depósito
Área 30,00 m2
Descrição Depósito de madeira, muito antigo, com mais de 40 anos, em péssimo estado de conservação, foi demolido à mais de 20 anos.
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Localização Prédio 13
Identificação do ambiente Casa de Máquinas
Área 35,00 m2
Descrição Construção de alvenaria, com instalação de bomba dosadora de cloro e compressor, necessitando de reforma e pintura.

Localização Prédio 14
Identificação do ambiente Caixa D'Água
Área 28,00 m2
Descrição Construção em alvenaria, com 04 pilares, altura de 06 a 08 metros, desativada.

Localização Prédio 15
Identificação do ambiente Reservatório D'Água
Área 120,00 m3

Descrição Reservatório D'Água, feito com material de alumínio, com cobertura do mesmo material e capacidade de 120.000 litros, em
condições de funcionamento.

Localização Prédio 16
Identificação do ambiente Garagem, Oficina e Sala de Zootecnia
Área 200,00 m2

Descrição
Construção de Alvenaria, com 02 salas fechadas, sendo 01 sala de zootecnia com 24,00 m2 e outra sala utilizada como oficina de
tratores e equipamentos agrícolas com 48,00 m2 e o restante do pavilhão, de 128 m2, aberto, utilizado como garagem para tratores e
implementos agrícolas.

Localização Prédio 17
Identificação do ambiente Pavilhão de Depósito e Oficina
Área 270,00 m2

Descrição
Construção em alvenaria, fechado, com vitrôs e cobertura, contendo depósito de material ( 88,00 m2); Depósito de Peças (11,00
m2); sanitário (3,50 m2), corredor (4,50 m2); oficina (163,00 m2); em péssimo estado de conservação, necessitando de uma reforma
urgente, com colocação de vidros, reforma completa no banheiro, no piso e pintura.

Localização Prédio 38
Identificação do ambiente Centro de Manejo de Ovinos
Área 75,00 m2
Descrição Construção em madeira, com piso de cimento, necessitando de adequações e reforma geral.

Localização Prédio 01
Identificação do ambiente Espaço de Apoio
Área 70,00 m2
Descrição 04 cômodos tipo sala e 01 banheiro com sanitário para apoio no atendimento à criação dos bovinos de corte.

Localização Prédio 19
Identificação do ambiente Pinteiro
Área 108,00 m2

Descrição Construção em alvenaria, coberta com telhas, sendo um espaço 28,00 m2 utilizados como depósito de ração para aves e 80,00 m2
em espaço fechado com tela utilizado como pinteiro.

Localização Prédio 20
Identificação do ambiente Avicultura Poedeira
Área 175,70 m2

Descrição Galpão com piso de tijolos, pilastras de madeira, cobertura de telhas,estado de conservação regular, atendendo às necessidades do
setor.

Localização Prédio 21
Identificação do ambiente Avicultura poedeira
Área 175,70 m2
Descrição Galpão para galinhas poedeiras, ruiu com o passar do tempo.

Localização Prédio 22
Identificação do ambiente Prédio de Administração
Área 436,00 m2

Descrição

Prédio de Administração contendo: Diretoria de Serviço; Secretaria Acadêmica; Diretoria, Arquivo Morto; Banheiro Feminino; Hall
1; Banheiro Masculino; Banheiro para deficiente, Sala de Reunião; Sala do Orientador Educacional; Sala do Professor Orientador
Cooperativa - Escola, Copa, Sala de reunião, Sala dos Professores, Sala da Coordenação, Sala do Grêmio Estudantil, 03 banheiros,
Sala de Estudos, Salas da Cooperativa- Escola; Áreas de circulação 1 e 2.
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Localização Prédio 23
Identificação do ambiente Salas de Aulas, Sala de Vídeo
Área 252,00 m2

Descrição Prédio contendo 03 salas de aulas e 01 laboratório de informática, medindo cada uma 63 m2 cada uma num total de 252 m2. Foi
realizado reforma no piso, troca das portas, parte elétrica, hidráulica e pintura.

Localização Prédio 24
Identificação do ambiente Laboratório de Informática, Salas de Aula e Banheiros Coletivos
Área 252,00 m2

Descrição Prédio contendo 01 Laboratório de Informática; 02 Salas de Aula; 02 banheiros coletivos e 01 banheiro para deficiente. Em 2013 foi
realizado uma reforma na parte hidráulica, elétrica, piso e pintura.

Localização Prédio 25
Identificação do ambiente Laboratário de Física, Química e Biologia; Sala
Área 145,00m2

Descrição Prédio contendo 01 Laboratório de Biologia e Química, 01 Sala de Agroindústria. O prédio passou por reforma na rede hidráulica,
elétrica, substituição de portas, pintura e adequações no Laboratório.

Localização Prédio 27
Identificação do ambiente Refeitório, Auditório, Cozinha e Dependências
Área 775,50 m2

Descrição Refeitório, Cozinha, Auditório, totalmente reformados em 2007, estão em ótimo estado de conservação. A Lavanderia, Despensas,
Banheiro, necessitam de adequações, forração, substituição de pisos e pintura.

Localização Prédio 28
Identificação do ambiente Quadra de Esportes
Área 856,00 m2
Descrição Quadra de Esportes medindo 856,00 m2 necessitando de uma reforma geral no piso e cobertura.

Localização Prédio 29
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006, necessitando de alguns reparos.

Localização Prédio 02
Identificação do ambiente Estábulo
Área 397,00 m2
Descrição Desativado

Localização Prédio 30
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006 necessitando de reparos com frequência.

Localização Prédio 31
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006, necessitando de reparos com frequência.

Localização Prédio 18
Identificação do ambiente Cunicultura
Área 75,00 m2
Descrição Depósito ao lado do Setor de Cunicultura desativado, em péssimo estado de conservação.

Localização Prédio 32
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006, necessitando de reparos com frequência.
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Localização Prédio 33
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006, necessitando de reparos com frequência.

Localização Prédio 34
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
reformados no ano de 2006, necessitando de reparos com frequência.

Localização Prédio 35
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição
Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
desativados, não foram contemplados com reforma em nenhum momento, necessitando de reforma geral, hidráulica, elétrica, piso,
forração, vidros, calçadas externas, substituição de louças, reforma de armários e pintura.

Localização Prédio 36
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição
Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
desativados, não foram contemplados com reforma em nenhum momento, necessitando de reforma geral, hidráulica, elétrica, piso,
forração, vidros, calçadas externas, substituição de louças, reforma de armários e pintura.

Localização Prédio 37
Identificação do ambiente Alojamento dos Alunos
Área 252,00 m2

Descrição
Contendo 06 apartamentos, de 42,00 m2 cada um, sendo cada apartamento com 03 cômodos, quarto, sala de estudos e banheiro,
desativados, não foram contemplados com reforma em nenhum momento, necessitando de reforma geral, hidráulica, elétrica, piso,
forração, vidros, calçadas externas, substituição de louças, reforma de armários e pintura.

Localização Prédio 04
Identificação do ambiente Casa de madeira
Área 40,00 m2
Descrição Casa de madeira, em péssimo estado de conservação, demolida.

Localização Prédio 05
Identificação do ambiente Casa de madeira
Área 45,00 m2
Descrição Casa de madeira em péssimo estado de conservação, com risco de desabamento, foi demolida no ano 2000.

Localização Prédio 06
Identificação do ambiente Casa de madeira (2)
Área 62,00 m2

Descrição Casa de madeira, em péssimo estado de conservação, com risco de desabamento, sem hidráulica, elétrica e saneamento, demolida
em 2003.

Localização Prédio 03
Identificação do ambiente Casa de madeira
Área 75,00 m2
Descrição Casa de madeira, com 07 cômodos, com mais de 40 anos de existência. desocupada, utilizada como depósito.

Localização Prédio 08
Identificação do ambiente Depósito de ração
Área 75,00 m2

Descrição Construção de alvenaria, contendo 04 cômodos, utilizados como depósito de ração de suínos. Foi realizada uma pequena reforma no
piso, portas, janelas e pintura em 2016.

Localização Prédio 07
Identificação do ambiente Depósito
Área 13,00 m2
Descrição Depósito de ração de suínos, foi realizado uma pequena reforma incluindo piso, portas e janelas em 2016.
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Recursos Financeiros

Esta Unidade Escolar conta com recursos financeiros anuais, para o desenvolvimento das suas atividades, das seguintes fontes:

- Centro Paula SouzaR$ 121.000,00 (49,29% )

- Cooperativa EscolaR$ 116.799,58 (47,58%)

- Associação de Pais e MestresR$ 7.669,42(3,13% )

Serviços Terceirizados

Serviços Terceirizados - Sede

- Serviço de Limpeza:

Empresa: Vida Serv. Saneamento e Serviços LTDA ME.

Contrato nº 189/2014 celebrado em 26/09/2014, com vigência de 15 meses, foi prorrogado em 26/12/2015, por amis 15 meses,podendo ser prorrogado até o limite
de 60 meses.

Gestor do Contrato: Suzana Andrade da Silva

Nome dos Funcionários:

1- Isaura Ramos Cardoso

2- Izabela de Lima Barbosa

3- Shirlei Pedro Ancineto Squizatto

- Serviço de Vigilância:

Empresa: Dunbar Vigilância e Segurança Ltda.

Contrato: 162/2013 celebrado em 23/05/ 2013com vigência de 30 meses, foi prorrogado por mais 30 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

Gestor do Contrato: Suzana Andrade da Silva

Nome dos Funcionários:

1- Claudinei Ferreira

2- Osvaldo dos Santos Rodrigues

3- Celso Ferreira

4- Antonio Juliano Miorini

5- Cassio de Almeida Silva

6- Márcio Cosmo de Oliveira

7- Mario Celso Rodrigues da Costa

8-Willian Cândido Pereira

- Serviço de Alimentação:

Empresa: AEX Alimentação Escolar.

Contrato 204/2015 - Processo 1089/2015

Contrato celebrado em 30/12/2015, com vigência de 15 meses, prorrogado a partir de 31/03/2018, podendo ser prorrogado até o limeite de 60 meses.

Gestor do Contrato: Suzana Andrade da Silva

Nome dos Funcionários:

1- Maria Erni de Menezes Canonici

2- Viviane Rodrigues Alves

3- Rosangela Martins Alcantara

Serviços Terceirizados - Classe Descentralizada de Bastos

- Serviço de Limpeza:

Empresa: Strategic Security Consultoria e Serviços Ltda.

Contrato 049/2017 - Processo nº 6662/16, contrato celebrado em 05/06/2017, com vigência de 15 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

Inicio: 09/06/2017

Gestora do Contrato: Suzana Andrade da Silva
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Nome da Funcionária:

1- Sebastiana de Fátima Antonio Rocha

- Observação: Não temos prestação de serviço de segurança na classe descentralizada de Bastos.

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares

Denominação CIPAE - CIPA Educacional

Descrição
A unidade possui menos de 50 servidores em regime CLT, portanto possui apenas um servidor designado para a gestão 2018/2019, com a
designação da servidora Vanessa Gomes Ueno em 05/09/2018. Para o primeiro semestre de 2019, estão previstas as seguintes atividades:
elaboração de novos mapas de riscos da Unidade. Também estão previstas palestras e cursos para os alunos, professores e funcionários.

Denominação Conselho de Escola

Descrição

O Conselho de Escola é o órgão deliberativo da escola e integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extra-escolar, cuja as
atribuições e sua composição segue abaixo: As atribuições do Conselho de Escola são as seguintes: I - Deliberar sobre: - o projeto político-
pedagógico da escola; - as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos - as prioridades para aplicação de recursos II –
estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela
Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar
os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. O Conselho de Escola poderá ser convocado
pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar. O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no
mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões
do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples de seus membros. Nas decisões a serem tomadas por maioria
simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA PARA O
PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020: Presidente: Paulo Eduardo Gargantini Representante das Diretorias de
Serviço e Relações Institucionais: Evandro Jardim dos Santos Representante dos Professores: Luzia Marsa Augusto Representante dos servidores
Técnico-Administrativo: Eurydes Fernandes Neto Representante dos Pais de Aluno: Kelly Mariane de Freitas Conca Representante dos Alunos:
Iasmim de Oliveira do Nascimento Representante das Instituições Auxiliares: Luiz Carlos Persin (Cooperativa-Escola da Etec) Representante de
instituição de ensino: Fabricio Rimoldi (Representante da UNIFAI) Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Nelson José Marani
Favaretto (Adagro de Adamantina) Aluno egresso atuante em sua área de de formação: Armando Egídio Citeli Representante dos demais segmentos
de interesse da Escola: Cícero Cordeiro de Oliveira (APTA-Agencia Paulista do Agronegócio - Polo de Adamantina).

Denominação Associação de Pais e Mestres da ETEC Engenheiro Herval Bellusci

Descrição

Apresentação do Colegiado da APM da ETEC Engenheiro Herval Bellusci - Período de 31/07/2018 a 30/07/2019 CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente Nato: Paulo Eduardo Gargantini Membros: Professores: - Élcio Luiz Pigossi - Eliane Fantin Leite - Luiz Carlos Persin Pais de Alunos: -
Marilza dos Santos - Paulo César de Souza - Maria Aparecida Sorrochi Pimenta - Gilberto Zanini Alunos: - Pedro Gomes Spindola Miranda -
Gilberto Pereira de Oliviera Associado admitido: - Daniel Ataide Squizatto CONSELHO FISCAL - Laura Betiol de Sousa Bussola - Duarte Tech
Fernandes - Alceu Teixeira Rocha Diretor Executivo: Evandro Jardim dos Santos Vice Diretor Executivo: Eurydes Fernandes Neto Secretária:
Adriana Celeste Lupo Guerrero Diretor Financeiro: Aparecida Fernandes de Souza Vice Diretor Financeiro: Suzana Andrade da Silva Diretor
Cultural, Esportivo e Social: Rildo José de Sousa Araujo Diretor de Patrimônio: Isvalda Maria Bezerra de Lima Barbosa A Associação de Pais e
Mestres (APM) tem como finalidade essencial desenvolver atividades que promovam a integração da escola com a comunidade. Em 2018 a APM
contribuiu com recursos financeiros na divulgação do vestibulinho da escola.

Denominação Grêmio Estudantil

Descrição

O Grêmio Estudantil é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos estudantes e que tem fins culturais, educacionais,
desportivos e sociais. O Grêmio estudantil é um órgão de representação dos estudantes da escola. Atuando nele, o aluno defende seus direitos e
interesses da comunidade escolar e aprende noções de cidadania na prática. Descrevemos abaixo algumas atribuições: • Integrar os alunos e a
comunidade, promovendo eventos culturais como projeção de filmes, peças teatrais, gincanas, concursos de poesia, coral, festival de danças, etc. •
Campeonatos esportivos nas diversas modalidades • Palestra sobre, violência, drogas, sexualidade, meio ambiente, etc. • Campanhas de agasalho,
de alimentos e de outros recursos para a população carente • Jornal da escola • Premiação dos alunos destaques nas diversas modalidades •
Congregar e representar os estudantes da escola; • Defender seus direitos e interesses; • Cooperar para melhorar a escola e a qualidade do ensino; •
Incentivar e promover atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais. • Realizar atividades interativas e colaboração de caráter
cultural e educacional com outras instituições A diretoria para o ano letivo 2019 ficou assim constituída: Coordenador Geral: Moises Henrique dos
Santos Suplente: João Vitor Santos de Lima Coordenador Financeiro: Caroline Tech Fernandes Suplente: Maria Clara Bogalhos Ancelmo
Coordenador Social: Willian Basso Pinto Suplente: Kayllane Zonato Thome Coordenador de Comunicação: Angélica Cíntia Perazzolli Suplente:
Kéven Rodrigo de Jesus Robles Coordenador de Esportes: Luiz Fernando de Souza Prates Suplente: Beatriz Naieth Ferreira de Souza Coordenador
de Cultura: Lohany Izabela Lima Suplente: Gabriel de Souza Franco Coordenador de Relações Acadêmicas: Iasmim de Oliveira do Nascimento
Suplente: Maria Clara de Freitas Conca Conselho Fiscal: Caio Vinícios Caldeira Fernandes Renato Bisterço Ramos de Oliveira José Vitor Francisco
Romeu Suplentes: José Marcos Kimura Junior Rian Gabriel da Silva Santana Rafael Sousa Moura

Denominação Cooperativa Escola dos Alunos da ETEC Engenheiro Herval Bellusci
Descrição COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETEC ENGENHEIRO HERVAL BELLUSCI - ADAMANTINA - SP A Cooperativa Escola dos

alunos da ETEC Engenheiro Herval Bellusci de Adamantina nasceu em setembro 1996. Sua constituição baseava-se numa concepção moderna de
ensino, tendo como objetivo principal, colocar os alunos a frente da administração de uma empresa responsabilizando-os por todas as fases de um
empreendimento ou seja, desde o planejamento da atividade, a direção, a organização e controle do mesmo. Além disso, devendo gerenciar a
Cooperativa de forma racional, de maneira a viabilizar técnico-economicamente todas as atividades desenvolvidas dentro da escola. É estruturada
pela Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Apoio e Execução e Comitê educativo. A Cooperativa também é assessorada por
dois professores que exercem a função de Professor Orientador da Cooperativa-Escola. Nestes 22 anos de existência, a Cooperativa tem
desenvolvido um trabalho intensivo, conseguindo gerar resultados bastante satisfatórios, tornando-se conhecida no circuito regional. Os resultados
apresentados pela Cooperativa comprovam um aumento da eficiência dos projetos agropecuários da escola e a racionalização da alocação de
recursos resultantes da comercialização dos excedentes da produção e uma melhoria no relacionamento entre a comunidade local, regional e a
escola, com realização de parcerias. A Cooperativa trabalha no sentido de viabilizar o desenvolvimento de todos os projetos pedagógicos da
unidade. Cooperativa Escola de Produção da ETEC Eng. Herval Bellusci - COATA Período de vigência: 31/03/2019 à 30/03/2020. Professores
Orientadores da Cooperativa: Luiz Carlos Persin e José Antonio Favarin Conselho de Administrativo: Presidente: Adriana Celeste Lupo Guerreiro
Vice Presidente: Gilberto Pereira de Oliveira Secretária: Isvalda Maria Bezerra de Lima Barbosa Conselheiro Assistente: Élcio Luiz Pigossi
Conselheiro Assistente: Renan Borro Celestrino Conselho Fiscal: Eurydes Fernandes Neto Alceu Teixeira Rocha Amanda Aléssio Suplentes: Altino
Munhoz Gutiere Evandro Jardim dos Santos Neusa Aparecida Ferreira A Cooperativa-Escola conta também com a Comissão Técnica de Apoio e
Execução - COTAE - na qual é composta por alunos da ETEC e que tem como atribuições: - Assessorar o Conselho de Administração e colaborar
na execução das atividades, de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa. - Assistir a reunião do Conselho de Administração, apresentando
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sugestões e participando das discussões. A COTAE, nesta Unidade Escolar, é formada pelos seguintes membros: - Angélica Cintia Perazzolli -
Iasmin de Oliveira do Nascimento - Lohany |zabela Lima - Caio Vinícius Caldeira Fernades - Gilberto Zanini Júnior - João Vitor Santos de Lima -
Marcus Antonio S. Pimenta - Caroline Tech Fernades - Maria Clara Bogalhos Anselmo - João Henrique Ferreira Garcia - Rian Gabriel da Silva
Santana - Maria Clara de Freitas Conca - Pedro Gonçalves Borini - Rafaela Gonçalves Pereira - Leonardo Prazer Valéze - Adonay dos Santos
Salvador - Tais Pereira dos Santos - Raiane Bazan Salatino - Nicolly Alves Dias - Leticia Juliana Lima da Silva Também o Comitê educativo é um
órgão de representação da sociedade perante o Conselho de Administração e tem como objetivos: - Levar ao Conselho de Administração as
reivindicações e sugestões dos associados, - Repassar aos associados as decisões tomadas pelo Conselho de Administração; - Buscar experiências
vivenciadas junto a outras Cooperativas; - Promover e divulgar os objetivos da Cooperativa junto ao quadro social e comunidade.

Missão

"Preparar o educando para o exercício pleno da cidadania, desenvolver suas potencialidades, habilitando-o a uma profissão técnica e ao prosseguimento de estudos".

Visão
Ser uma Escola Técnica de prestígio, reconhecida pela qualidade de ensino e formação profissional.

Características Regionais

1- Características regionais:

A região de Adamantina é composta por dezessete municípios (Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Flora Rica, Irapuru, Lucélia, Pracinha, Mariápolis, Osvaldo
Cruz, Sagres, Salmourão, Inúbia Paulista, Iacri, Bastos, Parapuã, Valparaíso e Rinópolis), com população estimada de 221.880 habitantes.

O atual prefeito do município é ex-reitor da UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, doutor Márcio Cardim, o município de Adamantina está localizado a
oeste do estado de São Paulo, na região da Alta Paulista, o município possui cerca de 411,98 km2 de área territorial e população estimada de 35.023 habitantes, a
densidade demográfica é de 82,15 habitantes por km2. O índice de desenvolvimento humano (IDHM) é de 0,790, com PIB de 32.838,70. Cerca de 95,8% da cidade
tem o tratamento da rede de esgoto e índice de arborização por volta de 99,3%. Adamantina pertence à bacia hidrográfica do Rio do Peixe, registrando um índice
pluviométrico médio de 1310 mm/ano e clima tropical. O município está a mais de 600 km da capital São Paulo e possui acesso através da rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros (SP-294).

Geralmente a faixa salarial dos moradores do município é de 2 a 3 salários mínimos, o setor da Agropecuária é uma importante atividade econômica, pois a região é
formada por pequenas propriedades, se destacando pela produção de cana-de-açúcar, pecuária bovina. A região concentra três usinas de produção de açúcar e álcool,
sendo que uma delas fica localizada no próprio município. Além de concentrar três empresas de confecção, empregando mais de 400 funcionários e uma fábrica de
biscoitos empregando mais 120 funcionários. O município também oferece muitos programas culturais como apresentações de peças teatrais, shows musicais, dança,
palestras, eventos ao ar livre dentre muitos outros, trazendo assim lazer e satisfação à população.

O município conta com muitas instituições de ensino superior, como por exemplo a UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, oferecendo mais de 34 cursos de
graduação e 10 cursos de pós-graduação. A UNIFAI atua em parceria com a ETEC Engenheiro Herval Bellusci em projetos pedagógicos e de voluntariado discente,
além de ser ofertado muitas visitas técnicas. Temos também a Instituição UNIVESP com 3 cursos na modalidade EAD (Engenharia de Produção, Engenharia de
Computação e Tecnologia de Gestão Pública) ofertando mais de 150 vagas. Recentemente foi instituída a FATEC ofertando o curso de Gestão Comercial, atingindo
no 1º semestre de 2019 cerca de 71 alunos. Contamos também com a EAD UNICESUMAR que oferece somente cursos online aos interessados. A região é muito
rica em instituições de ensino superior, com instituições nos municípios de Osvaldo Cruz, Tupã, Junqueirópolis, Dracena, atingindo assim todas as áreas de
conhecimento.

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci é de suma importância para os alunos que pretendem cursar o ensino superior nas áreas oferecidas na região da Alta Paulista.
Ofertando os cursos técnicos em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Agropecuária, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Agronegócio,
Técnico em Zootecnia, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Transações Imobiliárias, com ampla
estrutura como laboratório de microbiologia, agroindústria, laboratórios de informática (sede/classe descentralizada), onde estão sendo utilizados softwares
atualizados e compatíveis com os do mercado de trabalho nos respectivos eixos tecnológicos de “recursos naturais”, “ambiente e saúde”, “gestão e negócios”. Os
cursos técnicos contam também com os projetos em campo, que complementam as aulas práticas, além de utilizarem equipamentos compatíveis com os utilizados
em propriedades rurais e nas empresas da região. São realizadas visitas técnicas periódicas em propriedades rurais, e grandes empresas para complementar o
conhecimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias.

Características do Corpo Discente

O corpo discente do Ensino Técnico mantido na Etec(cursos de Zootecnia, Agronegócio e Meio Ambiente) é formadopor alunos que cursam o Ensino Médio
concomitanteao técnico e por alunos que já concluíram esta etapa. São alunos provenientes da cidade de Adamantina eregião, além de cidades do Mato Grosso do
Sul.

A maioria desses alunos estão na faixa etária entre 15 a 21 anos.São provenientesde famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, cursando ou tendo
cursado o Ensino Fundamental e/ou Médio em escolas públicas.

Os alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico emAgropecuária sãooriundos do Ensino Fundamental, da cidade de Adamantina e região (Lucélia, Osvaldo
Cruz, Flórida Paulista,Pacaembu, Mariápolis, Bastos, Pracinha, Parapuã, Valparaiso, Piquerobi, etc.), além de cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Sua
faixa etária varia de 14 a 21 anos, com ampla concentração de alunos entre 14 e 17 anos.

Nas classes descentralizadas na cidade de Bastos,os alunos dos cursos de Administração, Contabilidade, Recursos Humanos e Transações Imobiliárias,
constituem-se em sua maioria, por alunos que já concluiram o Ensino Médio.

A clientela é caracterizadapor alunos dos municípios de Bastos e Tupã, contendo proprietários de pequenas empresas, funcionários de granjas, escritórios contábeis,
propriedades rurais, comércio, imobiliárias e serviços públicos.

A faixa etária predominante está acima dos 21 anos.

Observação: Demais informações constam nos "níveis e modalidades de ensino".

Características do Corpo Discente

Ato de criação/autorização de funcionamento: Decreto 52.553 de 06/11/1970, publicado em DOE de 07/11/1970, página 4.

Cursos oferecidos em 2019e suas autorizações legais:
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1- Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária Integrada ao Ensino Médio

3ª série -Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 754, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 54.

2ª série -Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 754, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 54.

1ª série -Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 754, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 54.

2- Habilitação Profissional de Técnico em Agronegócio

1º módulo - Portaria do Coordenador da CETEC nº 752, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 54.

3- Habilitação Profissional de Técnico em Zootecnia

3º módulo - Portaria do Coordenador da CETECnº 807 de 17/12/2015, publicado no DOE de 19/12/2015, seção I, pág. 74.

4- Habilitação Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias

3º módulo - Portaria do Coordenador da CETEC nº 733 de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 52-53.

5- Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente

3º módulo - Portaria do Coordenador da CETEC nº 1216, de 09/06/2017, publicada no DOE de 10/06/2017, seção I,pág. 55.

6- Habilitação Profissional de Técnico em Administração

1º módulo- Portaria do Coordenador da CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 52-53.

3º módulo- Portaria do Coordenador da CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 52-53.

7- Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade

2º módulo - Portaria do Coordenador da CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 52-53.

8- Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos

1º módulo - Portaria do Coordenador da CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, seção I, pág. 52-53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior

Meta Promover a atualização profissional ao organizar anualmente duas capacitações para professores e uma para funcionários no período de
2018 a 2021.

Resultado Meta Realizada. No ano de 2018 foram realizadas duas capacitações tanto para professores, quanto para funcionários.

Descrição Promover a atualização profissional ao organizar anualmente duas capacitações para professores e uma para funcionários no período de 2018 a
2021.

Justificativa

Meta Substituição dos computadores de pelo menos um laboratório de informática; colocação em rede dos computadres do setor administrativo;
oferecer boas condições de uso nos laboratórios de informática com

Resultado Meta Realizada. No ano de 2018, a ETEC recebeu máquinas do CPS, e foi feita a substituição das máquinas antigas por máquinas novas.

Descrição
Substituição dos computadores de pelo menos um laboratório de informática; colocação em rede dos computadres do setor administrativo; oferecer
boas condições de uso nos laboratórios de informática com a reposição imediata de 100% dos acessórios que comprometem o desenvolvimento das
aulas nos anos de 2018 e 2019.

Justificativa

Meta Construir ou adequar um espaço físico para organizar o Laboratório de Física até 2022.
Resultado Meta não Realizada no ano de 2018. A meta se encontra dentro do prazo previsto, com término em 2022.
Descrição
Justificativa

Meta Melhorar a infraestrutura com a reforma do piso de concreto e adequação do confinamento de ovinos; reformar os telhados dos setores de
Suinocultura, Ovinocultura e Bovinocultura de corte; recuperação

Resultado Meta Parcialmente Realizada. Reparo no piso de concreto e no telhado de alguns setores foram realizados. Não foram realizados todos os reparos
previsto para essa meta, que ainda se encontra no prazo.

Descrição
Melhorar a infraestrutura com a reforma do piso de concreto e adequação do confinamento de ovinos; reformar os telhados dos setores de
Suinocultura, Ovinocultura e Bovinocultura de corte; recuperação de alguns pés direito dos setores de bovinocultura de corte e cunicultura; reforma
do piso da quadra de esportes e instalação de sua cobertura até dezembro de 2020.

Justificativa

Meta Reduzir a evasão da ETEC em 2018, em relação ao índice de evasão obtido em 2017, mais especificamente numa redução de 20% sobre as
perdas discentes para todos os cursos.

Resultado Meta não realizada. As turmas em andamento analisadas ultrapassaram os 20% de evasão.

Descrição Reduzir a evasão da ETEC em 2018, em relação ao índice de evasão obtido em 2017, mais especificamente numa redução de 20% sobre as perdas
discentes para todos os cursos.

Justificativa

Meta Aumentar o empréstimo do acervo bibliográfico e as visitas dos alunos na sala de leitura em 20% em 2018.
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Resultado Meta Realizada. Houve aumento significativo, superando os 20%, da utilização da biblioteca e sala de leitura, bem como aumento nos empréstimos
do acervo bibliográfico.

Descrição
Justificativa

Meta Realizar uma nova parceria de estágio, por eixo tecnológico, até dezembro de 2018.
Resultado Meta cumprida parcialmente.
Descrição
Justificativa

Meta Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 20% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2018, aumento este que deverá
ocorrer quando comparado com o último vestibuinho realizado por curso.

Resultado Meta realizada parcialmente. Na Unidade Sede atingimos os 20%, já na Classe Descentralizada, não atingimos em uma turma.
Descrição
Justificativa

Meta Promover a melhoria, a diversificação e otimização dos projetos produtivos para o desenvolvimento da competência especificamente a
habilidade, em 100% dos alunos dos eixos de "recursos naturais" e "sa

Resultado Meta realizada. Espaços produtivos adequados e em conformidade com as aulas práticas de todos os cursos incluindo as práticas para 100% dos
alunos.

Descrição Promover a melhoria, a diversificação e otimização dos projetos produtivos para o desenvolvimento da competência especificamente a habilidade,
em 100% dos alunos dos eixos de "recursos naturais" e "saúde e meio ambiente" durante o ano de 2018.

Justificativa

Indicadores

Denominação WebSai
Análise

Questão

Número %

A B Total A B

Indicador: Resultado

Dimensão: Ambiente educativo

Área: Nível de satisfação quanto ao clima escolar

39 - Você gosta de frequentar sua escola?

101 3 104 97,12 2,88

A - sim, B - não

Dimensão: Geral

Área: Nível de satisfação em relação ao curso

40 - Entre as unidades do Centro Paula Souza, a sua escola se destaca
pela qualidade do ensino?

92 12 104 88,46 11,54

A - sim, B - não
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A análise dos indicadores do WEBSAI é fundamental na realização do processo de planejamento, pois permite detectar os pontos fortes e as fragilidades da Escola.
As imagens abaixo representam o resultado alcançado pela nossa Etec no desempenho geral, quando comparado aos demais resultados das Etecs da região e ao CPS
além dos resultados específicos referente ao Processo e Resultado. Dessa maneira, resultam o modo como a comunidade escolar se organiza para cumprir a sua
missão e atender aos seus objetivos estratégicos, segundo as perspectivas de todos os seus segmentos: alunos, professores, coordenadores da equipe de gestão,
funcionários e pais ou responsáveis pelos alunos.

Denominação Observatório Escolar 2018
Análise

Observatório Escolar 2018 –

Observações feitas no observatório 2018 com necessidade de adequação.

Bloco Cooperativa Escola

Ficou sem evidência: equipamentos, instalações e softwares por não ter solicitado, não ficou evidente se a U.E. utiliza somente softwares originais.
Foi observado que a unidade não apresenta um laboratório de topografia equipadoconforme previsto na padronização de laboratórios, porém atende a
necessidade das aulas.
Foi observado que a U.E. realiza atividades esportivas e culturais à noite e nos finais de semana, porém não foi evidenciado.
Não foi apresentado pela comissão executiva de residência a prestação de contas, especificando os itens relacionados com o sistema de residência.
Verificou que alguns projetos não estão cadastrados no Bem-te-vi.
Foi informado a necessidade da publicação dos balancetes da Cooperativa Escola mensalmente.
Os estágios e trabalho voluntário, foram acompanhados pelo orientador da Cooperativa Escola, porém não foi documentado.
Há necessidade de sistematizar ocontrole de divulgação da participação dos alunos nos projetos da cooperativa escola.

Gestão de Pessoas

Monitorar e comparar a satisfação dos alunos na qualidade das aulas em relação a formação dos docentes.
Ocorreucapacitação de docentes e funcionários, porém não foi evidenciado, não foi feitoregistros.
Realiza recepção de novos docentes, funcionários e estagiárias, mas não documenta.

Convênios, Parcerias e Contratos

As reuniões da APM deverão ser bimestrais, foi evidenciado que se reúne semestralmente.
Foi orientado que a APM precisa elaborar um plano de trabalho anual.

Pedagógico

São discutidos em reuniões a perda discente e as causas, mas não constam as providências para redução dos indicadores.
Os planos de atividades extra, que são aplicados no caso de ausências dos docentes, deverão ser arquivados.

Comunicação e Documentação escolar

Quando ao comprimento da carga horária de cada curso, por turma, das aulas dadas ou não, deverão ser apresentados para análise nas reuniões de equipe e
gestão bimestralmente.
Divulgar e informar aos discentes apossibilidade de os mesmos participarem das reuniões do conselho de classe, através do manual de alunos.

Denominação Evasão 2018
Análise

Habilitação Mód/
Série

Alunos
ingress.

1º sem.18

Concluintes
1ºsem.18

% perda
1º
sem.18

Alunos
ingress.

2º sem.18

Concluintes
2ºsem.18

% perda
2ºsem.18

% perdas
discentes

Oferta 1º
sem.19

Meio Ambiente 1 35 23 34,28 34,28

Meio Ambiente 2 23 17 26,08 26,08
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Agronegócio 2 19 16 15,78 15,78

Agronegócio 3 16 13 18,75 18,75 x

Zootecnia 1 30 15 50

Zootecnia 15 10 33,33 33,33

Habilitação Módulo/
Série

Alunos ingress.

1º sem 2018

Concluintes

2º sem 2018

% perda

2º sem 2018

%

perdas discentes

Oferta

1º sem 2019

ETIM Agropecuária

1ª Série
1 35 21 40 40 x

ETIM Agropecuária

2ª Série
2 28 19 32 32

ETIM Agropecuária

3ª Série
3 18 12 33,33 33,33

Habilitação Mód/
Série

Alunos
ingress.

1º sem.18

Concluintes
1ºsem.18

% perda
1º
sem.18

Alunos
ingress.

2º sem.18

Concluintes
2ºsem.18

% perda
2ºsem.18

% perdas
discentes

Oferta 1º
sem.19

Administração 1 40 33 17,50 17,50

Administração 2 33 26 21,21 21,21 x

Contabilidade 3 22 17 22,72 22,72

Contabilidade 1 40 30 25 25

Recursos Humanos 3 21 16 23,80 23,80 x

Transações Imobiliárias 1 40 12 70 70

Transações Imobiliárias 12 08 33,33 33,33

Denominação Demanda
Análise

Curso Período Inscritos Vagas Demanda

ADMINISTRAÇÃO Noite 74 40 1,85

RECURSOS HUMANOS Noite 67 40 1,68

Curso Período Inscritos Vagas Demanda

AGRONEGÓCIO Noite 78 35 2,23

ETIM AGROPECUÁRIA Integral 73 35 2,09
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Denominação SARESP 2018
Análise

Em 2018, no 3º ETIM em Agropecuáriahavia menos de 18 alunos matriculados. Não realizamos o exame.

Força

Denominação ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO: PONTOS FORTES
Descrição
- Bom relacionamento profissional e pessoal da equipe; - Formação continuada de professores e funcionários; - Boa atuação e liquidez da cooperativa escola; -
Terceirização dos serviços de apoio; - Utilização do solo conforme a sua utilização, atendendo plenamente o código florestal; - Pronto atendimento por parte da
unidade escolar; - Viabilização da participação em eventos na região (uso da Van); - Registro dos alunos no sistema N.S.A.; - Existência de bons projetos e
laboratórios servindo aos cursos dos eixos de "recursos naturais" e "ambiente e saúde" na condução das aulas práticas.

Fraqueza

Denominação ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO: PONTOS FRACOS
Descrição
- Perdas discentes decorrentes principalmente de uma demanda inicial pequena e a não adaptação ao curso; - Velocidade insuficiente de internet; - Defasagem e
insuficiência de equipamentos de informática em vários setores e principalmente em um dos laboratórios de informática; - Acervo bibliográfico limitado e
defasado; - Alguns setores produtivos necessitando de reforma/manutenção; - Quadra de esportes descoberta e com piso inadequado; - Falta de climatização nos
ambientes pedagógicos da escola; - Quantidade elevada de reposições; - Inexistência de laboratório de física.

Oportunidade

Denominação ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO: OPORTUNIDADES
Descrição
- Região apresentando os setores do agronegócio, meio ambiente e a área de gestão fortalecidos em processo acelerado de inovação. - Alto número de jovens e
adultos sem qualificação técnica. - Perspectiva por novos cursos na região. - Possibilidade de estágio pelo CIEE. - Boa demanda de estágios por empresas da região.
- Histórico de apoio da prefeitura municipal. - Grande número de eventos e cursos na região com possibilidade de participação de nossa ETEC. - Boa relação entre
a escola e empresas. - Boa empregabilidade do profissional técnico de nível médio no âmbito regional e nacional. - Tendência crescente com preocupações com o
meio ambiente, sustentabilidade e bem estar animal, vindo ao encontro com as aptidões da escola. - Existência dos comitês de bacia hidrográfica e carência de bons
profissionais.

Ameaça

Denominação ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO: AMEAÇAS
Descrição
- Dificuldade de acesso à escola (estrada não pavimentada, e falta de linha regular de ônibus). - Necessidade de professores trabalharem em várias unidades,
levando a pouco envolvimento de alguns para com a ETEC. - Perspectiva de baixo investimento do CEETEPS no ano de 2019, decorrente da crise política e
econômica do país. - Número de servidores insuficientes, contratados pelo CEETEPS, em alguns setores da unidade, tais como: "auxiliares de apoio" para serviços
no campo e "agente técnico e administrativo" para serviços nas diretorias de serviço. - Dificuldade na contratação de professores devido a ser por componente
curricular, com necessidade de cadastro e a demora na condução do processo para indeterminação. - Moderado envolvimento do CEETEPS no processo de
divulgação do vestibulinho dos cursos técnicos, que poderia ocorrer a nível estadual, através de um patrocínio da FAT e o fato do material de divulgação enviado
pela FAT para todas as escolas serem o mesmo e chegarem com atraso. - Quantidade de HAE oferecida a escola ser insuficiente.

Prioridade

Denominação PRIORIDADES:
Descrição
1 - Perdas discentes decorrentes principalmente de uma demanda inicial pequena e a não adaptação ao curso; 2 - Velocidade insuficiente de internet; 3 - Defasagem
e insuficiência de equipamentos de informática em vários setores e principalmente em um dos laboratórios de informática; 4 - Acervo bibliográfico limitado e
defasado; 5 - Quantidade elevada de reposições; 6 - Alguns setores produtivos necessitando de reforma/manutenção; 7 - Falta de climatização nos ambientes
pedagógicos da escola; 8 - Quadra de esportes descoberta e com piso inadequado; 9 - Inexistência de laboratório de física.

Objetivo
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OBJETIVO GERAL:

Implementar as ações que resultem na melhoria de ensino-aprendizagem dos alunos, a boa convivência escolar e promova o acompanhamento das inovações
tecnológicas para implementação e aplicação nas ações pedagógicas da Unidade Escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1- Reduzir a evasão escolar por meio do desenvolvimento de projetose estímular a promoção e participação em eventos, melhorar a divulgação da UE permitindo
uma relação candidato/vaga maior, aumentar as parcerias e capacitar os colaboradores.

2-Incentivar o hábito de leitura e pesquisa dos alunos por meio de incentivos e ampliação do acervo bibliográfico.

3- Melhorar os ambientes pedagógicos adequando o espaço físico com climatização de salas de aula e mantendo os equipamentos de laboratórioatualizados, investir
na área de informação e internet, incentivar a formação plena dos alunos por meio da diversificação das metodologias de ensino e aumentar a produtividade dos
colaboradores.

4- Vialbilizar o mecanismo de controle de possíveis ausências de professores e sua imediata substiuição, visando reduzir as reposições que infelizemente vem
ocorrendo.

Meta

Denominação Ampliar a utilização da biblioteca
Duração
(anos) 1

Descrição
Aumentar em 50% o acesso ao acervo bibliográfico, na sala de leitura, ao longo de 2019.

Denominação Redução da evasão e de reposições
Duração
(anos) 1

Descrição
Reduzir a evasão e as reposições da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão e reposição obtidos em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre
as perdas discentes e reposições para todos os cursos.

Denominação Melhoria dos recursos de informática
Duração
(anos) 3

Descrição
Oferecer boas condições de uso nos laboratórios de informática com a reposição imediata de 100% dos acessórios que comprometem o desenvolvimento das aulas
nos anos de 2019 a 2021.

Denominação Melhoria da estrutura física dos projetos
Duração
(anos) 2

Descrição
Melhorar a infraestrutura com a reforma do piso de concreto e a adequação do confinamento de ovinos; reformar os telhados dos setores de suinocultura,
ovinocultura e bovinocultura de corte; recuperação de alguns pés direito dos setores de bovinocultura de corte e cunicultura, bem como climatizar as salas de aula
até dezembro de 2020.

Denominação Capacitação para professores e funcionários
Duração
(anos) 5

Descrição
Promover a atualização profissional ao organizar anualmente duas capacitações para professores e uma para funcionários no período de 2019 a 2023.

Denominação Parceria de estágio
Duração
(anos) 1

Descrição
Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na classe descentralizada de Bastos.

Denominação Trabalho voluntário
Duração
(anos) 1

Descrição
Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

Denominação Elaboração de projeto visando a reforma da quadra
Duração
(anos) 1

Descrição
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Envio de projeto ao CEETEPS até dezembro de 2019, visando a reforma do piso da quadra de esportes e instalação de sua cobertura.

Denominação Fortalecimento da imagem da ETEC.
Duração
(anos) 1

Descrição
Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda dos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema N.S.A., com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

Denominação Melhoria dos projetos
Duração
(anos) 1

Descrição
Promover a melhoria através da diversificação e otimização dos projetos produtivos para a construção de competências profissionais e habilidades em 100% dos
alunos dos eixos de "recursos naturais" e "saúde e meio ambiente" durante o ano de 2019.

Denominação Adequação de espaço físico para laboratório de Física
Duração
(anos) 4

Descrição
Construir ou adequar um espaço físico para organizar o laboratório de física até 2022.

Projetos

Denominação Infraestrutura
Responsável(eis) Paulo Eduardo Gargantini, Suzana Andrade da Silva, Isvalda Maria Bezerra de Lima Barbosa
Início 2018-01-02
Fim 2022-12-31
Descrição

RESUMO:Este projeto visa levantar as necessidades de reformas e adequações de ambientes de aprendizado e estruturas físicas da escola,visando atender nossas
necessidades através de solicitações junto ao CEETEPS ou realizados com recursos originários de instituições auxiliares ou parcerias.

JUSTIFICATIVA:A situação em que se encontram alguns setores e ambientes de aprendizagem da escola acabam comprometendo o processo ensino-
aprendizagem como já foram elencados em situações problema da escola, tais como:

- Quadra de esportes descoberta e com piso inadequado.

- Alguns setores produtivos necessitando de reformas/manutenção.

- Evasão escolar.

- Acervo bibliográfico limitado.

- Inexistência de laboratório de física.

- Falta de climatização nas salas de aula e prédio administrativo.

- Internet de baixa velocidadee com má distribuição.

- Equipamentos de informática antigos nos laboratórios.

OBJETIVOS:Atender as necessidades de infraestrutura, complementação do acervo bibliográfico e melhoria na qualidade e distribuição da internet, elencadas no
plano plurianual de gestão para os próximos cinco anos e novas necessidades que possam surgir ao longo deste período.

Meta:

Construir e adequar um espaço físico para organizar o laboratóriode física ate 2022.

Oferecer boas condições de uso nos laboratórios de informática com a reposição imediata de 100% dos acessórios que comprometem o desenvolvimento das aulas
nos anos de 2019 a2021.

Melhorar a infraestrutura com a reforma do piso de concreto e adequação do confinamento de ovinos; reformar os telhados dos setores de suinocultura, ovinocultura
e bovinocultura de corte; recuperação de alguns pés direito dos setores de bovinocultura de corte e cunicultura até dezembro de 2020.

Envio de projeto ao CEETEPS até dezembro de 2019, visando a reforma do piso da quadra de esportes e instalação de sua cobertura.

Construir ou adequar um espaço físico para organizar o laboratório de física até 2022.

EQUIPE:Paulo Eduardo Gargantini, Suzana Andrade da Silva, Isvalda Maria Bezerra de Lima Barbosa.

METODOLOGIA:Será feito um acompanhamento do PPG visando atender as necessidades elencadas bem como novas necessidades que possam, de maneira
prioritária, surgirem ao longo dos anos e sua viabilização obtidas com empenho da equipe através de recursos provenientes do CEETEPS, das instituições auxiliares
da escola (APM, cooperativa escola) ou através de parcerias a serem reforçadas ou firmadas.

RESULTADOS ESPERADOS:
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As reformas dos setores produtivos, do piso da quadra de esportes, a instalação de condicionador de ar em sala de aula e prédio administrativo, a melhoria na
qualidade e distribuição da internet e a aquisição de novos livros para a biblioteca, juntamente com as novas construções da cobertura da quadra de esportes e do
laboratório de física irão permitir ummelhor ambiente de aprendizado, convivência e lazerpara nossos educandos.

Através deum acompanhamento do PPG visando atender as necessidades elencadas bem como novas necessidades que possam, de maneira prioritária, surgirem ao
longo dos anos, conduz este projeto a permitir umambiente de maior tranquilidade e equilíbriopara que as atividades escolares possam ocorrer.

Espera-se portanto que a escola inserida num ambiente de tranquilidade e equilíbrio, com um bom espaço de convivência e lazer e um melhor ambiente de
aprendizado possa contribuir para que várias metas inseridas no PPG possam ser atingidas e que a escola cumpra a sua missão.

Denominação Projeto de Coordenador de Curso - Transações Imobiliárias e Recursos Humanos
Responsável(eis) Eliane Fantin Leite
Início 2019-02-01
Fim 2020-01-31
Descrição

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Engenheiro Herval Bellusci MUNICÍPIO Bastos - SP

Professor Responsável: Eliane Fantin Leite nº de HAE 15

Título do Projeto: Coordenação do Curso de Técnico em Recursos Humanos e Transações
Imobiliárias – Classe Descentralizada de Bastos - SP

Área, Curso e Componentes Curriculares em que ministra aula: Eixo Gestão e Negócios.Recursos
Humanos:Planejamento recrutamento e seleção.Transações Imobiliárias: Planejamento estratégivco e
empreendedor.

A. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- Integração do grupo escolar (docentes, discentes, funcionários e público em geral).

- Acompanhar juntamente com a coordenação pedagógica o desenvolvimento dos trabalhos oferecidos
aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

- Desenvolver ações que promovam a construção de habilidades e competências.

- Auxiliar a coordenação pedagógica no projeto de combate à evasão escolar.

B. META(S) DO PROJETO:

- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na
classe descentralizada de Bastos.

– Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no
ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando comparado com o último vestibulinho realizado
para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50%
dos pais acessando o sistema ao longo de 2019.

– Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para todos os cursos.

C. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO)

O coordenador de área é o elo para manter os docentes informados e atualizados nas suas atribuições,
controlar os registros escolares o desenvolvimento integral do Plano de Trabalho docente,
desenvolvido pelo professor, colaborar com a coordenação pedagógica em seu projeto para reduzir os
índices evasivos, durante o ano letivo, além de garantir a aprendizagem do aluno, proporcionando
meios para que ela aconteça.

D. METODOLOGIA

Realizar capacitações, gincanas culturais e esportivas, organizar palestras, Semanas Técnicas, Mostra
de Trabalhos e demais eventos na U.E.e verificar os registros escolares.

Metas:

- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na
classe descentralizada de Bastos.

– Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC
sede no ano de 2019.
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– Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no
ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando comparado com o último vestibulinho realizado
para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50%
dos pais acessando o sistema ao longo de 2019.

– Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para todos os cursos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO.

ATIVIDADES PERÍODOS

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência de
alunos, horários de aulas e calendário escolar;

Periodicamente, para
que o calendário seja

cumprido.

Verificar periodicamente os diários das classes, vistando-os, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração nos
planos de aula.

Mensalmente

Identificar os alunos caracterizados como evadidos e levantar as causas de
abandono do curso, bem como, entrar em contato com os alunos que faltarem
mais de três dias consecutivos.

Mensalmente

Durante as reuniões com a direção semanalmente propor medidas que visem
à melhoria do processo ensino-aprendizagem Semanalmente

Estar supervisionando as atividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola, vinculados à área coordenada. Semanalmente

Incentivar e levar os alunos a participarem das palestras sobre DSTs e
Gravidez na Adolescência e na palestra sobre 1º Socorros e outras palestras
pertinentes. Colaborar com a coordenação pedagógica para que a Semana
Paulo Freire, seja fonte de novos aprendizados aos docentes e discentes.

Semana pertinente

Propor a direção e coordenar o desenvolvimento de capacitações para
professores e auxiliares de instrução Semana pertinente

Incentivar professores e alunos a participarem da gestão das atividades de
extensão de serviços à comunidade. Mensalmente

Entrar em contato com empresas que possam ajudar a desenvolver ações que
promovam a inserção do aluno no mercado de trabalho, principalmente
através do estágio, e divulgação das ações e eventos da Unidade Escolar
durante todo o ano letivo.

Mensalmente

Estar atuando em parceria com a outra coordenação do Eixo de Gestão e
Negócios, nas atividades referentes a todo ambiente escolar. Mensalmente

Estar sempre Incentivando os alunos a zelar pelo cumprimento de normas de
higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos e pela
preservação do meio ambiente.

Mensalmente

Como forma de divulgação de nossa escola, incentivar os professores e
alunos participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos
extracurriculares, palestras e visitas técnicas na área de Gestão e Negócios.

Mensalmente

Participar e incentivar a participação dos professores da área de Gestão e
Negócios nas atividades e cursos extra curriculares, palestras, dias de campo
e visitas técnicas, que ocorrerem durante o ano letivo.

Semanalmente

Desenvolver ações conjuntas, com a direção, coordenadores e projeto leitura,
que venham a favorecer as relações internas na escola e desta com a
comunidade externa com a colaboração e cooperação entre ambas, visando
contribuir positivamente com a formação dos alunos, durante todo o ano
letivo

Mensalmente

F. RESULTADOS ESPERADOS
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Finalizando as atividades escolares esperamos que o ano seja produtivo e que tenhamos colaborado na
redução dos índices de evasão escolar para que ao fim do primeiro semestre de 2019, possamos formar
mais uma turma, de Técnico em Recursos Humanos.

Durante este ano letivo iremos propor e organizar visitas técnicas, palestras de profissionais da área,
palestra de alunos egressos, gincanas de integração, participação em eventos escolares dentre outras
atividades que possam contribuir para a formação de novos técnicos profissionais.

Acompanhar mensalmente as atividades ministradas pelos docentes para que todo conteúdo previsto,
em seus respectivos Planos de Trabalho, sejam desenvolvidos a contento e acompanhar as respectivas
mudanças, nos planos, se ocorrerem.

Eliane Fantin Leite

Denominação Projeto de Coordenador de Curso - Agonegócio
Responsável(eis) Fabrício Rimoldi
Início 2019-02-01
Fim 2020-01-31
Descrição

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Eng. Herval Belusci MUNICÍPIO: Adamantina/SP

Professor (a) Responsável: Fabrício Rimoldi nº de HAE: 07

Título do Projeto: Coordenador do Curso de Técnico em Agronegócio

Área, Curso e Componentes Curriculares em que ministra aula: Eixo Recursos Naturais.
Técnico em Agronegócio. Ética e Cidadania Organizacional.

A. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- Planejar e controlar as avaliações e os registros das atividades técnicas vinculadas ao projeto
pedagógico do curso e ao projeto político-pedagógico da unidade de ensino.

- Otimizar recursos físicos e didáticos disponíveis para o curso técnico em Agronegócio.

- Organizar Dia de Campo, Visitas Técnicas e Palestras afins.

- Integração do grupo escolar (docentes, discentes, funcionários e público em geral).

- Desenvolver ações que promovam a construção de competências.

- Planejar e realizar ações junto com a direção e coordenação pedagógica com o objetivo de prevenir e
reduzir a evasão escolar.

- Condução de aulas práticas com frequência de pelo menos uma vez por mês, ao longo de 2019, nos
laboratórios de “Ciências Naturais” e “Microbiologia” para os seguintes componentes curriculares:
Biologia, Química, Ações Microbiológicas na água, ar e solo, Práticas em Química Ambiental,
Análises Físico-Químicas de Águas e Efluentes, Análise Biológica da Água.

- Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 5% a demanda nos vestibulinhos que ocorrem no ano
de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando comparado com o ultimo vestibulinho realizado por
curso.

- Promover a melhoria, a diversificação e utilização dos projetos produtivos para o desenvolvimento da
competência especificamente a habilidade, em 100% dos alunos dos eixos de “Recurso Naturais” e
“Saúde”.

- Realizar uma nova parceria de estágio, por eixo tecnológico, até dezembro 2019.

- Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente numa redução de 50% sobre as predas discentes para todos os cursos.

C. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO)

O coordenador de área é o elo para manter os docentes informados e atualizados nas suas atribuições,
controlar os registros escolares o desenvolvimento integral do Plano de Trabalho Docente,
desenvolvido pelo professor, colaborar com a coordenação pedagógica em seu projeto para reduzir os
índices evasivos, durante o ano letivo, além de garantir a aprendizagem do aluno, proporcionando
meios para que ela aconteça.

D. METODOLOGIA(S)
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- Acompanhar por meio do NSA o cumprimento de registros;

- Acompanhar semanalmente a frequência dos alunos; se for o caso, entrar em contato com o próprio
aluno ou responsável por ele para saber o motivo de ausências.

- Reunir com a direção e docentes sempre que necessário e também de acordo com o calendário
escolar, para reunião pedagógica, de planejamento, replanejamento, conselho de classe, entre outras;

- Reunir com direção semanalmente, conforme calendário escolar.

- Prever e solucionar faltas de professores;

- Promover visitas técnicas de acordo com o PTD.

- Organizar palestras e eventos na unidade escolar, como por exemplo, capacitações, gincanas
culturais e esportivas, semana temática, entre outras.

Metas:

– Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC
sede no ano de 2019.

– Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no
ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando comparado com o último vestibulinho realizado
para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50%
dos pais acessando o sistema ao longo de 2019.

– Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para todos os cursos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO.

ATIVIDADES PERÍODO

1. Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrículas e
transferências de alunos, horários de aulas e calendário escolar.

Periodicamente, para que o
calendário seja cumprido.

2. Verificar periodicamente os diários das classes, e o Sistema NSA,
vistando-os, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificado sua alteração nos planos de aula.

Mensalmente

3. Identificar os alunos caracterizados como evadidos e levantar as
causas de abandono do curso, bem como, entrar em contato com os
alunos que faltarem mais que três dias consecutivos.

Semanalmente

4. Durante as reuniões coma direção semanalmente propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Semanalmente

5. Estar supervisionando as atividades realizadas nos ambientes
didáticos da escola, vinculados à área coordenada. Semanalmente

6. Incentivar e levar os alunos a participarem das palestras sobre
Bullying (Bens Personalíssimos) DST’s e Gravidez na Adolescência e na
palestra sobre Primeiros Socorros e outras palestras pertinentes à área
com ex-alunos e profissionais. Colaborar com a coordenação pedagógica
para que a Semana Paulo Freire, seja fonte de novos aprendizados aos
docentes e discentes.

Semana pertinente

7. Propor a direção e coordenar o desenvolvimento de capacitação para
professores e auxiliares de instrução.

Semana pertinente

8. Incentivar professores e alunos a participarem da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade.

Mensalmente

9. Entrar em contato com empresas que possam ajudar a desenvolver
ações que promovam a inserção do aluno no mercado de trabalho,
principalmente através do estágio, e divulgação das ações e eventos da
Unidade Escolar durante todo ano letivo.

Mensalmente

10. Estar sempre incentivando os alunos a zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos
pelo bem-estar dos animais e preservação do ambiente escolar. Mensalmente

11. Como forma de divulgação de nossa escola, incentivar professores e
alunos participarem das atividades destinadas a propor e/ou promover

Mensalmente
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cursos extracurriculares, palestras e visitas técnicas na área de Recursos
Naturais.

12. Participar e incentivar a participação dos professores da área de e
Recursos Naturais nas atividades e cursos extracurriculares, palestras,
dias de campo e visitas técnicas que ocorrem durante o ano letivo.

Semanalmente

13. Desenvolver ações conjuntas, com a direção, coordenadores e
projeto leitura (Biblioteca Ativa), que venham favorecer as relações
internas na escola e desta com a comunidade externa com a colaboração
e cooperação de ambas, visando contribuir positivamente com a
formação dos alunos, durante todo o ano letivo.

Mensalmente

F. RESULTADOS ESPERADOS

Finalizando as atividades escolares esperamos que o seja produtivo e que tenhamos evitado a evasão
escolar ao fim do primeiro semestre de 2019. Durante este ano letivo iremos propor e organizar visitas
técnicas, palestras de profissionais da área, palestra de alunos egressos, gincanas de integração,
participação em eventos escolares dentre outras atividades que possam contribuir para a formação de
novos técnicos profissionais. Acompanhar mensalmente as atividades ministradas pelos docentes para
que todo conteúdo previsto, em seus respectivos Planos de Trabalho, sejam desenvolvidos a contento e
acompanhar as respectivas mudanças, nos planos, se ocorrerem.

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

Fabrício Rimoldi

Denominação Auxiliar Docente
Responsável(eis) Joaquim Maciel de Oliveira
Início 2019-02-01
Fim 2019-12-31
Descrição

Resumo:O projeto Auxiliar docente visa responder pelas atividades práticas de auxiliar do Ensino Médio e Técnico, instruindo e orientando alunos através de
informações e demonstrações técnicas operacionais, especificadas nos laboratórios, nas oficinas e setores produtivos, bem como selar pela conservação de
equipamentos e instalações, cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.

Justificativa:Considerando as Matrizes Curriculares das Etecs, especificamente os componentes curriculares da área profissional do Técnico em Agropecuária,
Agronegócio, Meio Ambiente e Zootecnia, onde o aluno adquire conhecimentos através de aulas teóricas e práticas, se justifica a necessidade do auxílio aos
docentes no preparo e desenvolvimento das práticas pedagógicas.

Objetivo:Realizar serviços relativos a programação, assistência, controle e orientação dos trabalhos referentes aos cursos técnicos oferecidos nesta Etec.

Metodologia:

- Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de utilização de ferramentas, máquinas, instrumentos, aparelhos.

- Providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, os cuidados com a segurança dos alunos,
assegurando a execução correta das tarefas.

- Observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

- Comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer ordem.

- Participar de reuniões sempre que convocado.

-Frequentar os treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela instituição.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins

Atividades/ cronograma:

Ação Período

Auxiliar a participação dos alunos nos projetos produtivos da área
agrícola da unidade escolar – Cultura da cana de açúcar, café,
goiaba, acerola, coco da baia, bem como auxiliá-los na montagem
e acompanhamentos dos experimentos dos TCC e Trabalhos de
iniciação científica.

Semanalmente

Auxiliar a participação dos alunos no projeto produtivo da área
zootécnica da unidade escolar – Manejo no setor de avicultura de
postura.

Semanalmente

Auxiliar a participação dos alunos nos projetos de manutenção e Semanalmente



12/07/2019 PPG

https://cetechae.cps.sp.gov.br/phpys/custom/plano/planoescolar_introducao_ver.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_063 25/41

organização da oficina mecânica: implementos, máquinas e
tratores.

Acompanhamento e manutenção do Projeto de reflorestamento
ambiental.

Mensalmente

Acompanhamento das aulas práticas auxiliando os professores
segundo calendário escolar.

Diariamente

Reunião com a direção, coordenação e corpo docente da área
técnica visando à adequação dos projetos desenvolvidos na
unidade escolar.

Mensalmente

Participação na elaboração e reelaboração do PPG, bem como nas
reuniões pedagógicas.

Segundo
Calendário escolar.

Recursos necessários:

Equipamento e ferramentas existentes na unidade escolar, materiais de consumo e reposição de estoque.

Meta:

Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Resultados esperados:

Espera-se que os professores e alunos sejam atendidos em suas necessidades de preparo dos locais e desenvolvimento das práticas docentes nos cursos oferecidos
pela nossa Etec, melhorando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e ainda, manter em ordem os setores produtivos, destacando a função didática e
exigindo a prática de higiene e segurança.

Denominação Projeto Almoxarife
Responsável(eis) Altino Munhoz Gutiere
Início 2019-01-02
Fim 2019-12-31
Descrição

Resumo:

Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e Inventario de materiais Permanentes e de consumo, observando normas especificas,
para manter o estoque em condições de atender a unidade de prestação de serviço.

Justificativa:

Manter atualizado os registros de consumo e estoque de materiais e insumos.

Estocar os materiais em locais ou depósitos apropriados

Proceder ao levantamento dos bens existentes no almoxarifado, elaborando o inventario de estoque para fins de balanço.

Objetivo:

Controlar e manter o estoque de material permanente e de consumo, calculando as necessdidades futuras, visando providenciar pedidos de reposição.

Metodologia:

- Planilhas de controle de materiais permanentes.

- guias de saída de materiais de consumo.

- Planilhas de controle de estoque.

Atividades/ cronograma:

Ação Período

Emitir guia de saída de material de consumo Diariamente

Elaborar inventario de bens mensalmente

Elaborar balanço de material de consumo Anualmente
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Identificar a necessidade de aquisição de sementes, insumos,
fertilizantes, defensivos, rações interagindo com a gestora rural

semanalmente

Participar das reuniões com a direção. Mensalmente

Participar da elaboração e reelaboração do PPG, bem como nas
reuniões pedagógicas.

Segundo
Calendário
escolar.

Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Diariamente

Meta:

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Recursos necessários:

Resultados esperados:

- Uma Etec organizada em seu setor rural;

- Bom desempenho dos servidores envolvidos nos mesmos;

- Projetos em condições de oferecer aprendizagem aos alunos;

- Produtividade satisfatória de acordo com seu custo de produção e envolvimento dos alunos da Cooperativa Escola nas decisões do uso de recursos da mesma;

- Direção informada das atividades realizadas pelo setor rural desta Etec.

Denominação Auxiliar Docente
Responsável(eis) José Ricardo Perazzoli
Início 2019-01-02
Fim 2019-12-31
Descrição

1-Resumo:O projeto Auxiliar docente visa responder pelas atividades práticas de auxiliar do Ensino Médio e Técnico, instruindo e orientando alunos através de
informações e demonstrações técnicas operacionais, especificadas nos laboratórios, nas oficinas e setores produtivos, bem como selar pela conservação de
equipamentos e instalações, cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.

2-Justificativa:Considerando as Matrizes Curriculares das Etecs, especificamente os componentes curriculares da área profissional do Técnico em Agropecuária,
Agronegócio, Zootecnia e Meio Ambiente, onde o aluno adquire conhecimentos através de aulas teóricas e práticas, se justifica a necessidade do auxílio aos
docentes no preparo e desenvolvimento das práticas pedagógicas.

3-Objetivo:

Realizar serviços relativos à programação, assistência, controle e orientação dos trabalhos referentes aos cursos técnicos oferecidos nesta Etec.

4-Metodologia:

- Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de utilização de ferramentas, máquinas, instrumentos, aparelhos.

- Providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, os cuidados com a segurança dos alunos,
assegurando a execução correta das tarefas.

- Observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

- Comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer ordem.

- Participar de reuniões sempre que convocado.

-Frequentar os treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela instituição.

- Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de manejo em holericultura, bem como o acompanhamento dos projetos
interdisciplinares: Agroindústria, Biologia e Química e Microbilogia.

Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de Manejo e bem estar animais, incluindo: Suínocultura, Cunicultura,
Ovinoculturas, Bovinocultura Corte.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Atividades/ cronograma:

Ação Período

Auxiliar a participação dos alunos na utilização dos laboratórios:
Química/Biologia e Microbiologia.

Diariamente
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Auxiliar a participação dos alunos na utilização do laboratório de
Agroindústria.

Diariamente

Auxiliar a participação dos alunos nas atividades relacionadas ao
paisagismo.

Semanalmente

Auxiliar a participação dos alunos no projeto de Leitura e
utilização da Biblioteca e sala de Estudos.

Semanalmente

Acompanhamento das aulas práticas auxiliando os professores
segundo calendário escolar.

Diariamente

Reunião com a direção, coordenação e corpo docente da área
técnica visando à adequação dos projetos desenvolvidos na
unidade escolar.

Mensalmente

Participação na elaboração e reelaboração do PPG, bem como nas
reuniões pedagógicas.

Segundo
Calendário escolar.

Recursos necessários:

Equipamento e ferramentas existentes na unidade escolar, materiais de consumo e reposição de estoque.

Metas:

Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Resultados esperados:

Espera-se que os professores e alunos sejam atendidos em suas necessidades de preparo dos locais e desenvolvimento das práticas docentes nos cursos oferecidos
pela nossa Etec, melhorando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e ainda, manter em ordem os laboratórios, destacando a função didática e exigindo
a prática de higiene e segurança.

Denominação Auxiliar Docente
Responsável(eis) Airton Luiz Cordioli
Início 2019-02-01
Fim 2019-12-31
Descrição

ResResumo:O projeto Auxiliar docente visa responder pelas atividades práticas de auxiliar do Ensino Médio e Técnico, instruindo e orientando alunos através de
informações e demonstrações técnicas operacionais, especificadas nos laboratórios, nas oficinas e setores produtivos, bem como selar pela conservação de
equipamentos e instalações, cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.

2-Justificativa:Considerando as Matrizes Curriculares das Etecs, especificamente os componentes curriculares da área profissional do Técnico em Agropecuária,
Agronegócio, Zootecnia e Meio Ambiente, onde o aluno adquire conhecimentos através de aulas teóricas e práticas, se justifica a necessidade do auxílio aos
docentes no preparo e desenvolvimento das práticas pedagógicas.

3-Objetivo:

Realizar serviços relativos à programação, assistência, controle e orientação dos trabalhos referentes aos cursos técnicos oferecidos nesta Etec.

4-Metodologia:

- Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de utilização de ferramentas, máquinas, instrumentos, aparelhos.

- Providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, os cuidados com a segurança dos alunos,
assegurando a execução correta das tarefas.

- Observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

- Comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer ordem.

- Participar de reuniões sempre que convocado.

-Frequentar os treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela instituição.

- Instruir os alunos na execução das práticas operacionais, orientando-os nas técnicas de paisagismo, utilização correta dos laboratórios, incluindo: Agroindústria,
Biologia e Química e Microbilogia.

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Atividades/ cronograma:
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Ação Período

Auxiliar a participação dos alunos na utilização dos laboratórios:
Química/Biologia e Microbiologia.

Diariamente

Auxiliar a participação dos alunos na utilização do laboratório de
Agroindústria.

Diariamente

Auxiliar a participação dos alunos nas atividades relacionadas ao
paisagismo.

Semanalmente

Auxiliar a participação dos alunos no projeto de Leitura e
utilização da Biblioteca e sala de Estudos.

Semanalmente

Acompanhamento das aulas práticas auxiliando os professores
segundo calendário escolar.

Diariamente

Reunião com a direção, coordenação e corpo docente da área
técnica visando à adequação dos projetos desenvolvidos na
unidade escolar.

Mensalmente

Participação na elaboração e reelaboração do PPG, bem como nas
reuniões pedagógicas.

Segundo
Calendário escolar.

Metas:

Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Recursos necessários:

Equipamento e ferramentas existentes na unidade escolar, materiais de consumo e reposição de estoque.

Resultados esperados:

Espera-se que os professores e alunos sejam atendidos em suas necessidades de preparo dos locais e desenvolvimento das práticas docentes nos cursos oferecidos
pela nossa Etec, melhorando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e ainda, manter em ordem os laboratórios, destacando a função didática e exigindo
a prática de higiene e segurança.

Denominação Laboratório de Ciências Naturais
Responsável(eis) Maria Bernadete Maranha, Edite Barbosa, Amanda Aléssio, Luiz Carlos Persin, Sidnei Favarin, José Antonio Favarin
Início 2019-02-06
Fim 2019-12-14
Descrição

Resumo:

O Projeto de Laboratório de Ciências Naturais para o Ensino Médio está embasado nos objetivos do Plano de Curso e no Projeto Pedagógico da Etec Eng. Herval
Bellusci, que enfatiza a compreensão do ambiente natural e a valorização do meio ambiente como necessidade de sobrevivência e o aprendizado dos diversos
Componentes Curriculares, base comum e disciplinas técnicas.

Objetivos:

Desenvolver a conservação direta ou indireta;

· Identificar componentes comuns e diferentes em ambientes, animais e vegetais diversos;

· Preparar, analisar e comparar os experimentos realizados no laboratório;

· Buscar informações através de experimentos e observações realizadas em pequenos grupos;

· Identificar transformações das substancias em estudo (físicas, químicas e biológicas) e propor soluções;

· Analisar microscopicamente materiais químicos e biológicos;

· Setor produtivos (análise de materiais orgânicos e inorgânicos).

Justificativa:

“Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que permitem a investigação, a comunicação a o debate de fatos e ideias. A observação, a
experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações em fatos ou fenômenos e ideias, a leitura é escrita de textos informativos, a organização de
informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos
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por investigação, a proposição e a solução de problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem.” (Parâmetro Curriculares Nacionais-
Volume 4- Ciências Naturais- Pg. 29).Atividades:

Atividades de observação, comparação, experimentação, pesquisa, debates e registro realizados pelos professores, prioritariamente os de Físicas, Químicas,
Biológicas (aulas técnicas), bem como disciplinas da área técnica.

Metas:

Reduzira evasão da ETEC em 2019 em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Periodicidade:

Mensalmente e quando o conteúdo estudado exigiu ou permitir experimentos, observações ou pesquisas.

Meta:Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes
para todos os cursos.

Duração:

Todo o ano letivo.

Resultados Esperados:

Aproveitar o espaço físico do laboratório, desenvolvimento atividades e experimentos, tornando as aulas mais dinâmicas proporcionando melhor aprendizado.

Denominação CIPAE
Responsável(eis) Fabrício Rimoldi, Ivan Barreto, José Antonio Favarin e Vanessa Gomes Ueno
Início 2019-02-15
Fim 2019-12-14
Descrição

A-INTRODUÇÃO

De acordo com Ávila; Minozzo (2006), sete mil crianças de 1 a 14 anos morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes, sendo que 20% desses acidentes acontecem
nas escolas.

Afirmam também, que é comum haver acidentes com animais peçonhentos principalmente em escolas da zona rural e, que de 50 a 70% dos acidentes, se devem a
quedas. Os mesmos autores também afirmam que no Brasil, os alunos passam até 30% do dia dentro da escola, que os professores não são treinados para lidarem
com situações que requerem primeiros socorros, que medidas preventivas não fazem parte do currículo desses profissionais e, que falta uma política de prevenção
de acidentes dentro das escolas.

No Brasil, Mapa de Riscos é abordado pela Norma Regulamentadora de número 5 (NR-5), que o define como sendo a representação gráfica do reconhecimento dos
riscos deacidentes existentes nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos ecores, sendo que o seu objetivo é o de informar e orientar os
trabalhadores e usuários emrelação á segurança.

Prevenir acidentes em uma escola é zelar pela cidadania, conforme a Lei das Diretrizes e Bases da Educação- LDB, 9.364, Art. 35. Além disso, é um local
frequentado por muitas pessoas, tais como: professores, diretoria, serviçais e alunos, dentre outras e assim sendo, a unidade escolar merece ser vista com muita
atenção, porque presta um importante serviço á sociedade e á comunidade onde está inserida.

Portanto, o Mapa de Riscos visa á prevenção de acidentes pela detecção de possíveis fatores propícios á ocorrência dos mesmos no ambiente de trabalho, o que
implica em melhorar as condições de segurança, conforto e comodidade das pessoas.

B.OBJETIVO

O trabalho terá como objetivo a implantação dos mapas de riscos nos setores da unidade escolar com intuito de orientar as pessoas que os freqüentam sobre
aspectos relacionados á segurança das mesmas no ambiente escolar.

C. METODOLOGIA

A metodologia utilizada será baseada após observação criteriosa gradativa e repetitiva de cada setor da escola, em seguida, serão desenvolvidos e implantados os
mapas de riscos dos seguintes setores: prédio administrativo, salas de aula, laboratórios, auditório, refeitórios, sala de ferramentas, sala de almoxarifado, sala de
ferramentas, farmácia veterinária, sala de ração, sala de insumos, oficina, setores produtivos da área animal e vegetal da unidade escolar.

Depois de avaliado cada setor será realizado um croqui da unidade de ensino e posteriormente, serão feitas observações em cada setor da mesma.

Estas observações serão auxiliadas por uma Tabela de Riscos Ambientais, a qual classifica os riscos por cores, conforme pode ser visto na Tabela 1 abaixo.

O passo seguinte será usar a tabela de gravidade, a qual classifica os riscos em três tipos de círculos, ou seja, risco grande é representado por um círculo grande,
risco médio é representado por um círculo médio e, risco pequeno é representado por um círculo pequeno.

Cada círculo representa um tipo de risco, o qual é expresso por um tamanho e por uma cor, conforme descrito na Tabela 2, abaixo.

Toda esta metodologia terá o envolvimento dos professores responsáveis pelo projeto e de alunos, onde poderão ser desenvolvidas as habilidades para a área de
segurança do trabalho rural.

D– CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PROFESSOR RESPONSÁVEL META ALCANÇADA

- Organização comissão discentes.

- Organização do mapa de risco dos seguintes setores:
salas de aula, laboratórios, refeitórios, auditório, sala

FABRÍCIO RIMOLDI
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de almoxarifado e sala de ferramentas.

Organização do mapa de risco dos seguintes setores:
sala de insumos e oficina.

IVAN BARRETO

Organização do mapa de risco dos seguintes setores:
Olericultura e Sala de Ração.

JOSÉ ANTONIO FAVARIN

Organização do mapa de risco dos seguintes setores:
Farmácia Veterinária, Sala de Ordenha, Avicultura,
Suinocultura, Cunicultura e Ovinocultura.

VANESSA GOMES UENO

Metas:

Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Promover a melhoria através da diversificação e otimização dos projetos produtivos para a construção de competências profissionais e habilidades em 100% dos
alunos dos eixos de “recursos naturais” e “saúde e meio ambiente” durante o ano de 2019.

Denominação Manutenção dos Laboratórios e Equipamentos de Informática
Responsável(eis) Lucimara Fernandes Bezerra
Início 2019-02-01
Fim 2019-12-31
Descrição

PROJETO: Manutenção dos Laboratórios e Equipamentos de Informática

Etec Engenheiro Herval Bellusci

Código: 063 Município: Adamantina

Professor Responsável: Lucimara Fernandes Bezerra

Data início: 01/02/2019 Data final: 31/12/2019

Meta:

- Oferecer boas condições de uso nos laboratórios de informática com a reposição imediata de 100% dos acessórios que comprometem o desenvolvimento das aulas
nos anos de 2019 e 2021.

-Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Apresentação do projeto:

Título: Manutenção dos Laboratórios e Equipamentos de Informática

Professor Responsável: Lucimara Fernandes Bezerra

Resumo

O presente projeto pretende oferecer manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos
dos laboratórios de informática I e II da ETEC Engenheiro Herval Bellusci na cidade de
Adamantina, onde funciona atualmente as turmas de ETIM Agropecuária, Técnico em
Zootecnia, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Agronegócio.

A manutenção corretiva visa corrigir equipamentos com erros de software e hardware que
ocorrem de forma inesperada, geralmente causados por queda de energia abrupta ou
desgaste do equipamento. Problemas em mouse, teclados, monitores, fontes e placas.

A manutenção preventiva visa manter os softwares atualizados (sistema operacional e
aplicativos), verificar eventual necessidades de substituição de peças e periféricos (ex.
mouse e teclados), buscar origem de lentidão de computadores e se necessário fazer a
formatação do sistema operacional, verificar a conexão com a internet e a ferramenta
LanSchool que gerencia os computadores dos alunos.

A manutenção preventiva dos computadores garante a qualidade das aulas dos
componentes de Aplicativos Informatizados onde todas as aulas são ministradas nos
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laboratórios, assim como aos demais componentes que utilizam o laboratório para apoio
nas aulas para pesquisas e desenvolvimento de trabalhos.

Busca-se com a execução deste projeto oferecer a todos os usuários, alunos e professores,
equipamentos em condição de uso e com softwares atualizados

Recursos Necessários e Estimativas de Custos

Não serão necessários recursos específicos para a manutenção dos computadores, caso
haja necessidade de algum material, serão solicitados à diretoria de serviços que
viabilizará as compras através da APM ou através de verba de adiantamento do CPS.

Cronograma de atividades

Atividade Período

Configuração dos novos equipamentos do laboratório I e
manutenção preventiva dos equipamentos do laboratório II 02/19a 04/19

· Padronização do Microsoft Office de todos os computadores
do Laboratório II

· Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos
laboratórios I e II.

05/19a 06/19

· Instalação de servidor de rede para compartilhamento de
pastas e backup.

· Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos
laboratórios I e II.

07/19a 09/19

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos
laboratórios I e II. 10/19a 12/19

Denominação COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESCENTRALIZADAS
Responsável(eis) Luciana Cristina Silva Miguel
Início 2019-02-01
Fim 2020-01-31
Descrição

2. Cronograma de Atividades

ATIVIDADES PERÍODOS1

Planejamento – preparar material, pauta e coordenar reunião com
coordenadores e docentes no início do 1º e 2º semestre letivo de 2019. 15/02 e 23/07

Reunião Pedagógica – realização de reuniões que visem o processo
pedagógico da unidade escolar, bem como a orientação para o processo de
ensino e aprendizagem.

09/02; 12/05; 21/07;
20/10

Reunião de coordenadores – reunir juntamente com os coordenadores de
curso, em datas próximas aos conselhos de classe intermediários e finais, a
fim de discutir questões relacionadas às frequências e menções dos alunos,
além de visar à melhoria do processo de ensino- aprendizagem.

23/04; 06/07; 24/09;
12/12

Conselho de Classe – reunir juntamente com os coordenadores de curso e
docentes para verificar o desempenho dos alunos relacionados diretamente
com as competências e habilidades especificadas no Plano de Trabalho
Docente.

28/04; 12/07; 29/09;
17/12

Projeto de Integração – Docentes e Discentes – no inicio do 1º e 2º
semestre letivo haverá uma recepção pelos professores nas quais fazem a
socialização de informações sobre os cursos.

15/02 a 21/02 e 23/07 a
27/07

Gincana Cultural – a Gincana Cultural é um espaço desenvolvido por
docentes e coordenadores para que os alunos possam mostrar seus
conhecimentos culturais extracurriculares através de atividades de
perguntas e respostas, jogos inter-classes e outras atividades que poderão

28 e 29/03 e 30e 31/08
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ser escolhidas e criadas pelas turmas de cada curso; no início do 1º e 2º
semestre letivo de 2019.

Semana Paulo Freire – Palestras – Atividades de palestras ministrados por
professores convidados. 02 a 04/05

Gestão e Negócios/ Segurança do Trabalho – Palestras e Mini-cursos –
atividades de palestras e mini-cursos ministrados por professores e
profissionais da área, convidados. 04 a 06/09

Orientação e organização das atividades comemorativas de conclusão de
curso do 1º e 2º semestres deste ano letivo de 2019.

07/06 a 07/07 e 18/11 a
17/12

1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias

3. Parecer do Diretor

As atividades previstas no referente Plano de Trabalho estão de acordo com a deliberação CEETEPS
nº 005, de 05/12/2013, e está de acordo com o nosso Projeto Político-Pedagógico e integrado com as
atividades da ETEC Sede.

Data: 15 /03 /2019 Assinatura do Diretor

Metas:

1- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na classe descentralizada de Bastos.

3 – Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

4 – Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Referências para elaboração do Plano de Trabalho:

1- Regimento Comum das ETECs do CEETEPS

2- Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013

3- Instrução CETEC nº 006/2013

4- Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino

5- Metas e Projetos da CETEC

Denominação Secretaria Acadêmica
Responsável(eis) Evandro Jardim dos Santos
Início 2019-01-02
Fim 2019-12-31
Descrição

Projeto: Secretaria Acadêmica

Responsável: Evandro Jardim dos Santos

Descrição: Metas e atividades da Secretaria Acadêmica para o ano letivo de 2019

RESUMO

O Projeto Secretaria Acadêmica visa registrar todas as atividades relacionadas ao período de estudos do aluno na Instituição de acordo com a legislação vigente,
além de atuar juntamente com a Direção, com a Coordenação dos cursos, Coordenação Pedagógica e professores, fornecendo informações referentes ao
desempenho do aluno, implantação de um sistema de controle e redução de possíveis reposições, bem como, organização e atualização dos prontuários dos alunos.

JUSTIFICATIVA

A importância da Secretaria Acadêmica se justifica pela sua atuação junto a todos os colaboradores da escola, onde se registra a vida escolar do aluno seguindo
normas estabelecidas pelo Centro Paula Souza. Dessa forma, pode fornecer informações sobre o desempenho, certificação e diplomação dos futuros profissionais e
ainda, atender os pais/ responsáveis orientando sobre o expediente dos alunos.

OBJETIVOS

A secretaria Acadêmica tem o seguinte objetivo:

Manter organizado e atualizado os prontuários dos alunos, bem como, gerir todas as informações acadêmicas dos alunos para subsidiar a equipe escolar.

Viabilizar o mecanismo de controle de possíveis ausências de professores e sua imediata substituição, visando reduzir as reposições que infelizmente vem
ocorrendo.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES
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• Realizar o controle dos prontuários dos alunos

• Realizar matrículas e rematrículas

• Inclusão de alunos no Secretaria Escolar Digital – SED

• Realizar o Senso Escolar

• Elaborar de Calendário Escolar

• Viabilizar substituições reduzindo as reposições

• Emitir:

ü Declaração de matrícula

ü Histórico de transferência

ü Histórico escolar

ü Certificados

ü Diplomas

• Controle:

ü Aulas previstas e dadas

ü Controle de frequência

ü Orientação aos pais/responsáveis

ü Controle das progressões/recuperações juntamente aos coordenadores pedagógico e de curso

ü Realizar conselho de classe, conselho de escola e outros

ü Divulgação das notas e frequência após o conselho de classe

ü Acompanhamento, junto aos coordenadores, do conteúdo programático

ü Horário de aulas

ü Atualização de dados cadastrais

METODOLOGIA:

A partir da implantação do Novo Sistema Acadêmico – NSA, é possível realizar o acompanhamento em tempo real das atribuições e atividades listadas acima. O
que atribui maior eficiência aos fluxos de informações entre todos os colaboradores.

Os responsáveis também possuem acesso ao expediente escolar a partir do sistema. Com acesso por Smartphone ou um terminal, acompanham as aulas previstas e
dadas, frequência, notas após Conselhos de Classe, atualizam dados cadastrais e ainda, podem opinar a partir de um canal criado exclusivamente para sugestões
sobre o atendimento da Secretaria Acadêmica.

Metas:

- Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

- Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

- Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

- Promover a atualização profissional ao organizar anualmente duas capacitações para professores e uma para funcionários no período de 2019 a 2023.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Abertura, conferência, controle e guarda de
prontuários

Abertura: fevereiro e julho (matrícula)

Controle: durante todos o período
letivo

Acompanhamento de frequência Semanalmente

Aproveitamento de Estudos Fevereiro e Julho

Atendimento a alunos, professores,
coordenadores, direção e ao CEETEPS Diariamente

Cadastro de turmas e de alunos no SED Fevereiro e Agosto (alunos)
Maio/Junho (docentes)
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Calendário Escolar Janeiro

Censo Escolar Maio/Junho

Comunicação interna e externa diariamente

Controle de aulas previstas e dadas, reposições e
substituições diariamente

Elaboração de documentos de Trancamento de
Matrícula, Desistência e Transferência Durante ano letivo

Estatística e elaboração de gráficos dos
indicadores da ETEC (matrículas, promoção,
retenção, caracterização da clientela, progressão
parcial)

Fevereiro e Julho

Elaboração de listas de alunos/formação de
turmas Janeiro, Fevereiro e Julho

Acompanhamento e manutenção do Sistema
Acadêmico Durante todo o ano letivo

Expedição de históricos e diplomas Janeiro e Agosto

Inscrições do Vestibulinho Maio e Outubro

Manutenção cadastro no SED Ao longo do ano letivo

Matrículas Janeiro e Julho (cursos novos)

Progressão Parcial Fevereiro e Julho

Reclassificação, Reconsideração e Recurso Julho e Dezembro

Registro de resultados de avaliações Abril, Julho, Setembro e Dezembro

Registro e emissão de certificados de módulo Julho e Dezembro

Rematrículas Junho e Dezembro

Subsídio às reuniões de Conselho de Classe,
Pedagógicas, de Avaliação do Plano Escolar e
Administrativas

Ao longo do ano letivo, de acordo com
as reuniões

Denominação Coordenação de Curso: Técnico em Meio Ambiente
Responsável(eis) Luiz Carlos Dall'Antonia Junior
Início 2019-02-01
Fim 2020-01-31
Descrição

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Eng. Herval Bellusci MUNICÍPIO: Adamantina/SP

Professor Responsável: Luiz Carlos Dall Antonia Junior nº de HAE: 07

Título do Projeto: Coordenador do Curso de Técnico em Meio Ambiente

A. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- Organizar Dia de Campo, Visitas Técnicas e Palestras afins.

- Integração do grupo escolar (docentes, discentes, funcionários e público em geral).
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- Planejar e realizar ações junto com a direção e coordenação pedagógica com o objetivo de prevenir e
reduzir a evasão escolar.

- Planejar e controlar as avaliações e os registros das atividades técnicas vinculadas ao projeto
pedagógico do curso e ao projeto político-pedagógico da unidade de ensino.

- Otimizar recursos físicos e didáticos disponíveis para o curso técnico em Agronegócio.

- Desenvolver ações que promovam a construção de competências.

B. META(S) DO PROJETO:

- Condução de aulas práticas com frequência de pelo menos uma vez por mês, ao longo de 2019, nos
laboratórios de “Ciências Naturais” e “Microbiologia” para os seguintes componentes curriculares:
Ações Microbiológicas na água, ar e solo, Práticas em Química Ambiental, Prática em Ciências da
Terra, Projeto em Educação Ambiental.

- Promover a melhoria, a diversificação e utilização dos projetos produtivos para o desenvolvimento da
competência especificamente a habilidade, em 100% dos alunos dos eixos de “Recurso Naturais”.

- Realizar uma nova parceria de estágio, por eixo tecnológico, até dezembro 2019.

- Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente numa redução de 20% sobre as predas discentes para todos os cursos.

C. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO).

O coordenador de área é o eixo principal a manter os docentes informados e atualizados nas suas
atribuições, controlar os registros escolares o desenvolvimento integral do Plano de Trabalho Docente,
desenvolvido pelo professor, colaborar com a coordenação pedagógica em seu projeto para reduzir os
índices evasivos, durante o ano letivo, além de garantir a aprendizagem do aluno, proporcionando
meios para que ela aconteça.

D. METODOLOGIA(S).

- Reunir com a direção e docentes sempre que necessário e também de acordo com o calendário
escolar, para reunião pedagógica, de planejamento, replanejamento, conselho de classe, entre outras;

- Acompanhar semanalmente a frequência dos alunos; se for o caso, entrar em contato com o próprio
aluno ou responsável por ele para saber o motivo de ausências.

- Reunir com direção semanalmente, conforme calendário escolar.

- Prever e solucionar faltas de professores;

- Promover visitas técnicas de acordo com o PTD.

- Organizar palestras e eventos na unidade escolar, como por exemplo, capacitações, gincanas
culturais e esportivas, semana temática, entre outras.

- Acompanhar por meio do NSA o cumprimento de registros;

Metas:

1- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na classe descentralizada de Bastos.

2 – Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

3 – Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

4 – Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

5- Aumentar em 50% o acesso ao acervo bibliográfico, na sala de leitura, ao longo de 2019.

6 – Promover a melhoria através da diversificação e otimização dos projetos produtivos para a construção de competências profissionais e habilidades em 100% dos
alunos dos eixos de “recursos naturais” e “saúde e meio ambiente” durante o ano de 2019.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO.

ATIVIDADES PERÍODO

1. Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrículas e
transferências de alunos, horários de aulas e calendário escolar.

Periodicamente, para que o
calendário seja cumprido.
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2. Verificar periodicamente o Sistema NSA, visando-os, garantir que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificado sua alteração nos
planos de aula.

Mensalmente

3. Identificar os alunos caracterizados como evadidos e levantar as
causas de abandono do curso, bem como, entrar em contato com os
alunos que faltarem mais que três dias consecutivos.

Semanalmente

4. Durante as reuniões com a direção semanalmente propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Semanalmente

5. Estar supervisionando as atividades realizadas nos ambientes
didáticos da escola, vinculados à área coordenada. Semanalmente

6. Incentivar e levar os alunos a participarem das palestras sobre
Bullying (Bens Personalíssimos) DST’s e Gravidez na Adolescência e na
palestra sobre Primeiros Socorros e outras palestras pertinentes à área
com ex-alunos e profissionais. Colaborar com a coordenação pedagógica
para que a Semana Paulo Freire, seja fonte de novos aprendizados aos
docentes e discentes.

Semana pertinente

7. Propor a direção e coordenar o desenvolvimento de capacitação para
professores e auxiliares de instrução.

Semana pertinente

8. Incentivar professores e alunos a participarem da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade.

Mensalmente

9. Entrar em contato com empresas que possam ajudar a desenvolver
ações que promovam a inserção do aluno no mercado de trabalho,
principalmente através do estágio, e divulgação das ações e eventos da
Unidade Escolar durante todo ano letivo.

Mensalmente

10. Estar sempre incentivando os alunos a zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos
pelo bem-estar dos animais e preservação do ambiente escolar. Mensalmente

11. Como forma de divulgação de nossa escola, incentivar professores e
alunos participarem das atividades destinadas a propor e/ou promover
cursos extracurriculares, palestras e visitas técnicas na área de Recursos
Naturais.

Mensalmente

12. Participar e incentivar a participação dos professores da área de e
Recursos Naturais nas atividades e cursos extracurriculares, palestras,
dias de campo e visitas técnicas que ocorrem durante o ano letivo.

Semanalmente

13. Desenvolver ações conjuntas, com a direção, coordenadores e
projeto leitura (Biblioteca Ativa), que venham favorecer as relações
internas na escola e desta com a comunidade externa com a colaboração
e cooperação de ambas, visando contribuir positivamente com a
formação dos alunos, durante todo o ano letivo.

Mensalmente

F. RESULTADOS ESPERADOS

Finalizando as atividades escolares esperamos que o seja produtivo e que tenhamos evitado a evasão
escolar ao fim do primeiro semestre de 2019. Durante este ano letivo iremos propor e organizar visitas
técnicas, palestras de profissionais da área, palestra de alunos egressos, gincanas de integração,
participação em eventos escolares dentre outras atividades que possam contribuir para a formação de
novos técnicos profissionais. Acompanhar mensalmente as atividades ministradas pelos docentes para
que todo conteúdo previsto, em seus respectivos Planos de Trabalho, sejam desenvolvidos a contento e
acompanhar as respectivas mudanças, nos planos, se ocorrerem.

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

Luiz Carlos Dall Antonia Junior

Denominação Diretoria de Serviço - Administrativa
Responsável(eis) Isvalda Maria Bezerra de Lima Barbosa
Início 2019-01-02
Fim 2019-12-31
Descrição
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Resumo

A diretoria de serviço administrativa tem o papel importante na vida funcional dos servidores, atendendo as particularidades e oferecendo condições de trabalho e
reconhecimento profissional; além de administrar e planejar junto à direção os recursos financeiros recebidos para atender as prioridades da ETEC.

Justificativa

A diretoria de serviço atende e orienta os servidores de acordo com a C.L.T., os regimentos do CEETEPS, Leis e Portarias.

Meta:

Melhorar a infraestrutura com a reforma do piso de concreto e adequação do confinamento de ovinos; reformar os telhados dos setores de suinocultura, ovinocultura
e bovinocultura de corte; recuperação de alguns pés direito dos setores de bovinocultura de corte e cunicultura até dezembro de 2019.

Envio de projeto ao CEETEPS até dezembro de 2019, visando a reforma do piso da quadra de esportes e instalação de sua cobertura.

Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Metodologia:

Acompanhamento da vida Funcional de cada servidor;

Analise das orientações recebidas dos diversos setores do CEETEPS;

Divulgações das informações recebidas;

Atualização e Participação em capacitações e treinamentos;

Planejamento e utilização dos recursos financeiros nos diversos setores de aprendizagem dos alunos: Bovinocultura, Suinocultura, Avicultura, Ovinocultura, Horta,
Ordenha, Laboratório de Biologia e Química, Laboratório de Agroindústria, Laboratório de Informática, Laboratório de Microbiologia, Biblioteca e alojamentos
dos alunos.

Recursos Necessários:Contamos com a verba de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento no valor de R$8.000,00 mensais para a Etec sede e R$ 300,00 mensais
para a Classe descentralizada.

Metas: Envio de Projetos ao CPS até dezembro de 2019, visando a reforma do piso da quadra de esportes e instalação de sua cobertura.

ATIVIDADES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PERÍODO

Conferência da frequência de docentes e funcionários.
Acompanha e distribui atividades aos servidores Técnicos
Administrativos nos diversos setores da escola;
Leitura, Protocolo e encaminhamento de todos os documentos
recebidos ao diretor da Escola, e destruição dos mesmos aos
respectivos interessados;
Leitura das Publicações a fins do Diário Oficial do Estado, e
encaminhamento de publicações;
Atendimento agendado de Compras, solicitação de orçamentos,
planejamento junto ao Diretor para atender as necessidades dos
diversos setores da Escola;
Atendimento a Professores, Funcionários e alunos;
Planejamentode Trabalho, distribuição na elaboração de
documentos, orientando a equipe e conferência dos mesmos;
Fiscalização, orientação e conferencia de documentos das
empresas terceirizadas, de Limpeza, Segurança e alimentação
desta ETEC e também da classe descentralizada de Bastos;
Informações no sistema SAF do veículo Van, quanto a saída,
chegada e combustível;
Atendimento às solicitações com relação a documentações dos
núcleos de URH, CETEC, UFIEC, Procuradoria Jurídica, Área de
Contagem de Tempo, Financeiro, Patrimônio, Tomada de Contas,
Comunicações Administrativas do Centro Paula Souza;
Preparação de documentos e envio de malote;
Elaboração, digitação e encaminhando de toda a documentação
solicitada pertinente a Diretoria de Serviço e
Desempenha outras atividades correlatas e afins.

Diariamente

Elaboração da folha de pagamento da Escola;
Elaboração da folha de registro de frequência de Docentes,
Coordenadores e Funcionários;
Solicitação de Adiantamento de despesas miúdas e de Vale
Transportes
Solicitações de Orçamentos para compra e elaboração final do
Processo de Prestação Contas de Adiantamento de Despesas
Miúdas e de Vale-transporte;
Demonstrativo de despesas de combustível;
Atendimento as vantagens pessoais dos servidores, (ATS, GR,
Art. 133, Licença Prêmios e outros);
Orientação aos servidores no recadastramento anual;
Desempenha outras atividades correlatas e afins.
Atualização do CAGED de servidores quando necessário;

Todo 1ª dia útil do
mês.

Toda 1ª semana do
mês

1ª semana e
conclusão final do
mês

Toda 1ª semana do
mês

Durante o mês
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E. CRONOGRAMA DO PROJETO.

ATIVIDADES PERÍODO

Reunião entre os responsáveis do projeto para planejamento das atividades do
1º sem/2019 Fevereiro

Visitas a escolas, empresas e órgãos públicos a fim de apresentar a proposta
de trabalho e captar apoio junto a essas entidades.

Março a
Junho

Desenvolvimento das atividades a serem implementadas (palestras, dia de
campo, mostras de trabalhos, distribuição de panfletos e demais atividades
planejadas).

Março a
Junho

Reunião entre os responsáveis do projeto para o planejamento das atividades
do 2º sem/2019 Julho

Visitas a escolas, empresas e órgãos públicos a fim de apresentar a proposta
de trabalho e captar apoio junto a essas entidades.

Agosto a
Novembro

Desenvolvimento das atividades a serem implementadas (palestras, dia de Agosto a

Participação na Atribuição de aulas;
Auxilia Docente na elaboração de informações de Coordenação
de Cursos;
Realização de Processo Seletivo de Docente desta U.E. e da
Classe descentralizada de Bastos;
Participa da APM;
Quadro e Informações sobre Coordenadores de Curso e Projeto de
Laboratório e Oficinas;

Final de julho e
dezembro

Semestral

Inicio do semestre

Solicitar aos servidores a declaração de IR e orienta-los na
realização para ressarcimento de imposto retido na fonte;
Envio das Informações de todos os servidores para fins da
Bonificação por Resultado;
Acompanhamento das situações dos servidores para informações
da Evolução Funcional;

Informação aos docentes na montagem da pasta de contagem de
pontos, recebimento e participação junto à comissão para
realização do Processo de contagem de pontos;
Solicitação de aquisição de equipamentos, materiais ao
CEETEPS;
Atualização e Preservação do Patrimônio da Unidade;
Levantamento das necessidades de reformas, adequações de
ambientes, necessidade de equipamentos e manutenção de
máquinas e equipamentos e Desempenha outras atividades
correlatas e afins.

Mês de Abril

Mês de fevereiro

Mês de Maio

Mês de dezembro

Mês de outubro a
dezembro

Denominação Conheça a ETEC - Marketing e Divulgação

Responsável(eis) Luiz Carlos Persin, Alceu T. Rocha, Luzia Marsa, Élcio Luiz Pigozzi, Fabrício Rimoldi, Daniela Andreotti de Oliveira, Amanda Alécio,
Eliane Fantin Leite, Cleiton Alves da Silva, Luciana Cristina Silva Miguel, Ivan Fernandes

Início 2019-02-15
Fim 2019-12-14
Descrição

Resumo:

O referido projeto visa sistematizar e planejar as atividades de divulgação da Etec Engenheiro Herval Bellusci, principalmente junto às escolas das cidades onde
está estabelecida. No caso da Etec Sede na cidade de Adamantina e em sua Classe Descentralizada na cidade de Bastos.

Também é foco deste projeto o envolvimento dos discentes, docentes e toda a equipe da unidade escolar.

Justificativa:

O projeto se faz necessário como forma de divulgar os cursos constantes na Etec ao seu público alvo, desta forma será uma ferramenta importante no aumento da
relação candidato x vaga, dos futuros vestibulinhos. O referido projeto também cumprirá um dos papéis sociais primordiais do Centro Paula Souza, o auxilio aos
jovens e adultos na escolha de sua profissão. No que diz respeito a formação dos alunos da Etec o desenvolvimento deste projeto será uma importante ferramenta
pedagógica, possibilitando a aplicação dos conteúdos vistos em sala de aula em atividades práticas, através do desenvolvimento de mostras de trabalhos.

Metodologia:

A delineação das atividades se dará por meio de abordagem direta e indireta com o público alvo, em parceria com escolas da região, instituições públicas e
privadas; envolvimentos dos discentes e docentes.

Atividades/Cronograma:
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campo, mostras de trabalhos, distribuição de panfletos e demais atividades
planejadas).

Novembro

Desenvolver material permanente de divulgação(panfleto) Maio

Programar palestras com alunos egressos Março

Promover a participação da ETEC em todas as festas regionais Anual

Programa Semana de Palestras envolvendo além de alunos e comunidade
interna, ainda, alunos de outras escolas da região, bem como, empresas
públicas e privadas Semestral

Criar Facebook institucional Abril

Analisar viabilidade técnica e operacional para criar programa de rádio, com
frequência semanal em parceria com alguma emissora, sendo
preferencialmente, Rádio Massa e em segunda opção, Rádio Life ou Rádio
Cultura de Adamantina Abril

Tornar rigorosa a atualização do site da unidade diário

Criação de Sub Comissão composta por representante dos alunos Abril

Programar reunião desta comissão com frequência mensal Maio

Criar “slogan” para a unidade escolar Abril

Desenvolver e produzir camiseta de uniforme de divulgação Maio

Analisar viabilidade técnica e econômica para a produção de dois “Outdoor”” JUlho

Avaliação final do projeto desenvolvido. Dezembro

Metas:

1- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na classe descentralizada de Bastos.

2 – Aumentar de 18 para 23 o número de estagiários efetuando o trabalho voluntário em nossa ETEC sede no ano de 2019.

3 – Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando
comparado com o último vestibulinho realizado para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50% dos pais
acessando o sistema ao longo de 2019.

4 – Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para
todos os cursos.

Recursos Necessários: Panfletos, materiais de papelaria, notebook, projetor.

Resultados Esperados: Ao final do projeto espera-se que a população em geral, bem como, os discentes das escolas públicas e particulares das cidades da região,
conheçam melhor a Etec Agrícola de Adamantina, sua estrutura pedagógica e qualidade de ensino que proporciona, com objetivo melhorar a relação candidato x
vaga dos Vestibulinhos. Além disso, espera-se que os alunos escolham, de forma mais criteriosa, os cursos aos quais possuam aptidão, reduzindo a evasão e o baixo
rendimento dos matriculados nos cursos.

Denominação Projeto de Coordenador de Curso - Administração e Contabilidade
Responsável(eis) Cleiton Alves da Silva
Início 2019-02-01
Fim 2020-01-31
Descrição

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Engenheiro Herval Bellusci MUNICÍPIO Adamantina - SP

Professor Responsável: Cleiton Alves da Silva nº de HAE : 18

Título do Projeto: Coordenação dos Cursos de Técnicos em Administração e Contabilidade – Classe
Descentralizada de Bastos/SP

Área, Curso e Componentes Curriculares em que ministra aula: Area: Eixo Gestão e Negócios,
Curso: Administração: Processos Operacionais Contábeis; Curso: Contabilidade: Desenvolvimento do
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade e Estrutura e Análise das Demonstrações
Financeiras.

A. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- Integração do grupo escolar (docentes, discentes, funcionários e público em geral).

- Acompanhar juntamente com a coordenação pedagógica o desenvolvimento dos trabalhos oferecidos
aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

- Desenvolver ações que promovam a construção de habilidades e competências.

- Auxiliar a coordenação pedagógica no projeto de combate à evasão escolar.

B. META(S) DO PROJETO:

- Realizar uma nova parceria de estágio, no eixo tecnológico de gestão, até dezembro de 2019, na
classe descentralizada de Bastos.

– Fortalecer a imagem da ETEC aumentando em 10% a demanda nos vestibulinhos que ocorrerem no
ano de 2019, aumento este que deverá ocorrer quando comparado com o último vestibulinho realizado
para cada curso, bem como um aumento no número de acessos ao sistema NSA, com pelo menos 50%
dos pais acessando o sistema ao longo de 2019.

– Reduzir a evasão da ETEC em 2019, em relação ao índice de evasão obtido em 2018, mais
especificamente uma redução de 50% sobre as perdas discentes para todos os cursos.

C. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO)

O coordenador de área é o elo para manter os docentes informados e atualizados nas suas atribuições,
controlar os registros escolares o desenvolvimento integral do Plano de Trabalho docente,
desenvolvido pelo professor, colaborar com a coordenação pedagógica em seu projeto para reduzir os
índices evasivos, durante o ano letivo, além de garantir a aprendizagem do aluno, proporcionando
meios para que ela aconteça.

D. METODOLOGIA

Realizar capacitações, gincanas culturais e esportivas, organizar palestras, Semanas Técnicas, Mostra
de Trabalhos e demais eventos na U.E.e verificar os registros escolares.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO.

ATIVIDADES PERÍODOS

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência de
alunos, horários de aulas e calendário escolar.

Periodicamente, para
que o calendário seja

cumprido.

Verificar periodicamente os diários das classes, vistando-os, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração nos
planos de aula.

Mensalmente

Identificar os alunos caracterizados como evadidos e levantar as causas de
abandono do curso, bem como, entrar em contato com os alunos que faltarem
mais de três dias consecutivos.

Mensalmente

Durante as reuniões com a direção semanalmente propor medidas que visem
à melhoria do processo ensino-aprendizagem Semanalmente

Estar supervisionando as atividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola, vinculados à área coordenada. Semanalmente

Incentivar e levar os alunos a participarem das palestras sobre DSTs e
Gravidez na Adolescência e na palestra sobre 1º Socorros e outras palestras
pertinentes. Colaborar com a coordenação pedagógica para que a Semana
Paulo Freire, seja fonte de novos aprendizados aos docentes e discentes.

Semana pertinente

Propor a direção e coordenar o desenvolvimento de capacitações para
professores e auxiliares de instrução.

Semana pertinente
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Incentivar professores e alunos a participarem da gestão das atividades de
extensão de serviços à comunidade. Mensalmente

Entrar em contato com empresas que possam ajudar a desenvolver ações que
promovam a inserção do aluno no mercado de trabalho, principalmente
através do estágio, e divulgação das ações e eventos da Unidade Escolar
durante todo o ano letivo.

Mensalmente

Estar atuando em parceria com a outra coordenação do Eixo de Gestão e
Negócios, nas atividades referentes a todo ambiente escolar. Mensalmente

Estar sempre Incentivando os alunos a zelar pelo cumprimento de normas de
higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos e pela
preservação do meio ambiente.

Mensalmente

Como forma de divulgação de nossa escola, incentivar os professores e
alunos participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos
extracurriculares, palestras e visitas técnicas na área de Gestão e Negócios.

Mensalmente

Participar e incentivar a participação dos professores da área de Gestão e
Negócios nas atividades e cursos extra curriculares, palestras, dias de campo
e visitas técnicas, que ocorrerem durante o ano letivo.

Semanalmente

Desenvolver ações conjuntas, com a direção, coordenadores e projeto leitura,
que venham a favorecer as relações internas na escola e desta com a
comunidade externa com a colaboração e cooperação entre ambas, visando
contribuir positivamente com a formação dos alunos, durante todo o ano
letivo

Mensalmente

F. RESULTADOS ESPERADOS

Finalizando as atividades escolares espera-se que o ano seja produtivo e que tenha-se colaborado na
redução dos índices de evasão escolar para que ao fim do primeiro semestre de 2019.

Durante este ano letivo será proposto e organizado visitas técnicas, palestras de profissionais da área,
palestra de alunos egressos, gincanas de integração, participação em eventos escolares dentre outras
atividades que possam contribuir para a formação de novos técnicos profissionais.

Acompanhar mensalmente as atividades ministradas pelos docentes para que todo conteúdo previsto,
em seus respectivos Planos de Trabalho, sejam desenvolvidos a contento e acompanhar as respectivas
mudanças, nos planos, se ocorrerem.

_______________

Cleiton Alves da Silva


