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

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

Município: São Paulo
INTRODUÇÃO
Nome:

ETEC DE TIQUATIRA

Email:

e.tiquatira.dir@centropaulasouza.sp.gov.br

Telefone:

(11) 22252504

Endereço:

Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, 5.200  Jardim Améca da Penha CEP 03704015

Homepage:

www.etectiquatira.com.br

O Plano Plurianual de Gestão é o documento que define as propostas de trabalho da Etec para um período de 5 anos. A
elaboração deste PPG foi uma atividade de reflexão, de intensas discussões e afinamento de idéias. O grupo envolvido
neste trabalho teve como preocupação definir as metas e os projetos de maneira democrática e transparente.
O objetivo dos elaboradores foi analisar o contexto em que a Etec Tiquatira está inserida e, a partir daí, construir passoa
passo o projeto para uma escola verdadeiramente comprometida com a qualidade de ensino e com a cidadania em seu
sentido mais amplo.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO
Apresentação da Identidade da Escola
A ETEC Tiquatira é uma das Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza que completará
neste ano de 2016 sete anos de existência, ofertando os cursos de Ensino Técnico Integrado ao Médio e Modular de
Modelagem do Vestuário, Química e Comunicação Visual.
Apresenta em seus pilares uma educação que abrange em seus processos formativos o desenvolvimento do cidadão em sua
totalidade para que ele possa exercer seus conhecimentos e habilidades tanto na vida profissional como social. Em seu
DNA prevalece o respeito às diversidades em suas mais variadas manifestações culturais, formadoras de cada indivíduo,
estando diretamente ligada ao perfil dos nossos alunos que são provenientes de várias regiões periféricas, resultando
aparentemente num choque de ideias que tem articulado de forma positiva no dia a dia de sala de aula e enriquece a equipe,
pois, promove um ingrediente básico para a formação da cidadania que seria o olhar para o todo, não somente para os
componentes de cada curso, mas para o mercado de trabalho, para os problemas sociais, ambientais, preparando um aluno
capaz de solucionar problemas e articulando conhecimentos propondo ideias novas e criativas, questionador e preocupado
com o coletivo.
A ETEC Tiquatira vem, aos poucos, crescendo e superando com excelência a maioria dos seus desafios, chegando a ter
hoje todos os laboratórios equipados, transporte coletivo e o apoio do Batalhão da Polícia Militar no que tange à segurança
dos nossos alunos ao redor da escola. Para tanto, contamos com as parcerias do Conselho de Segurança  COSENG;
Centro de Integração Empresa escola  CIEE, empresa Consorcio PLUS (para transporte dos alunos em visitas técnica),
empresas do setor de Química, (tanto para doações de reagentes e vidrarias como para visitas técnicas), instituições
universitárias públicas e privadas, no apoio para o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de cursos, simulados
preparatórios para o ENEM e palestras educativas e um Grupo de Pais atuante na escola e que participa ativamente dos
eventos propostos.
Apresentação dos Valores que Pautam as Ações Escolares
A formação integral do aluno acontece a partir da capacidade da escola em reconhecer que a aprendizagem é pautada na
troca de valores e na construção de conhecimentos, na capacidade de aprender a aprender em um ambiente propício ao
desenvolvimento da criatividade, responsabilidade, respeito, capaz de aprender a conviver e a preparação deste para atuar
no mundo profissional a partir dos valores de respeito, solidariedade e responsabilidade, prezando as questões de inclusão
social, cidadania, inovação e sustentabilidade, e incentivando o desenvolvimento de características como
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

2/70

29/09/2016

Centro Paula Souza

empreendedorismo e solidariedade são os principais fundamentos norteadores do trabalho de ensinoaprendizagem da Etec
Tiquatira.
Para tanto a escola mantém um sistema de Gestão Democrática com o auxílio direto e participação ativa dos
alunos representantes de turmas, Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola (com a participação da direção,
coordenação, professores, pais e alunos).

Princípios Pedagógicos
Como base da nossa proposta pedagógica a escola prioriza o processo de ensinoaprendizagem a partir de projetos que
valorizem e incentivem a inclusão social, a cidadania, a inovação e a sustentabilidade, tanto por componente curricular,
como também interdisciplinares e até mesmo intercursos, que levam em consideração o público interno e o público externo
da unidade.

Com base nesses pilares, os princípios pedagógicos a serem desenvolvidos, são pautados na interdisciplinaridade,
desenvolvendo projetos que funcionem de forma integrada, que permitam desenvolver múltiplas competências e que
comtemplem inserir na formação do aluno uma consciência e postura empreendedora e sustentável, tão exigida pelo
mercado de trabalho.
Para o ano de 2016 os projetos da Etec Tiquatira terão como eixo temático “a mudança de hábito”, que além de
desenvolverem trabalhos integrados, visam promover uma melhoria no comportamento das pessoas, tanto no uso do espaço
escolar, quanto com relação a preservação do meio, como nas escolhas sustentáveis na prática de consumo de mercado, e
também nas relações pessoais, tão necessárias no panorama atual, sendo assim toda essa pauta foi criada, analisada e
votada em conjunto na primeira reunião de planejamento desse ano letivo por toda equipe da comunidade escolar.
Os projetos a serem desenvolvidos são os “Desfiles” finais da turma de ETIM e Modular tarde e Noite do curso de
Modelagem do Vestuário, O projeto “Biblioteca Ativa” para todos os cursos, a “Feira Tecnológica” – também com todos os
cursos, expondo ideias e trabalhos de forma integrada, “Amostra de Dança” para todos os anos das Turmas do ETIM
Comunicação Visual, Modelagem do Vestuário e Química, integrado com componentes curriculares como Arte, História,
Educação Física, que envolve uma pesquisa sobre cultura, música, expressões corporais, promovendo além disso, o fator
da inclusão social e também está associado uma ação solidária, o projeto Casa Aberta, onde recebemos escolas públicas da
região e são os nossos alunos que monitoram toda a visitação, oferecem atividades de experimentação e explicação sobre
os cursos da escola, temos a Associação de Pais e Mestres que também promove o projeto “Eventos de Socialização” que
além de terem um cunho cultural, pois são sempre eventos temáticos, promovem uma ação solidária, no primeiro semestre a
ação prevê doações para uma campanha do agasalho, e todo o investimento arrecadado são utilizados nas ações sociais
diretas com os alunos, o projeto “Cartilha de Trânsito” em parceria com a Polícia Militar de São Paulo, prevê desenvolver
através de uma narrativa que ensine crianças de faixa etária dos 7 aos 10 anos aprendizados básicos sobre o trânsito e
reflexões sobre essa prática através de atividades no próprio livro, criado por alunos do ETIM de Modelagem do Vestuário e
Modular de Comunicação visual integrando parte escrita com ilustração.
Como projetos já elencados, e com a finalidade de exemplificar, teremos: Desfiles das turmas finais de Modelagem do
Vestuário Etim e Modular, onde os alunos realizam um trabalho atendendo as necessidades de um nicho de mercado e
desenvolvendo uma coleção, uma marca e identidade, e além de criar a peça promovem o desfile, esse projeto acontece de
forma integrada com o curso de Comunicação Visual na contribuição da criação dessa marca e tudo o que se refere a um
comportamento empreendedor, e integrado com o curso de Química no que se refere a consciência do consumo, na escolha
de materiais que possam causar menos impacto ao meio ambiente, no que diz respeito a tingimento de tecidos,
reaproveitamento de materiais no processo de produção, escolha de matérias primas recicláveis, ou seja, desenvolvendo o
princípio pedagógico proposto, de forma integrada e promovendo uma postura empreendedora, sustentável e social.
Sendo assim, os projetos a serem realizados, não apenas partem dos princípios pedagógicos e do eixo temático previsto,
mas também de um pilar educacional, previstos em conceitos que preveem partir sempre da realidade do aluno, no sentido
de valorizar sua experiência extraescolar, sua visão de mundo, expandindo para a liberdade, tão necessária para criar e
oferecer algo que atenda as expectativas do mercado, essa pluralidade de ideias que representa seus conflitos atuais na
construção dos seus conhecimentos a serem aplicados para o futuro.

Com relação à avaliação, a escola segue os princípios do Centro Paula Souza e dos Planos de Cursos para que esta seja
feita por competências desenvolvidas, tendo sempre a necessidade de no mínimo três instrumentos de avaliação diferentes
para que se possa ter coerência e isenção, e para transformar essa avaliação em informação construtiva no processo de
ensinoaprendizagem de cada aluno. Desta forma, tanto as propostas pedagógicas de cada componente curricular quanto os
instrumentos de avaliação de competências são transmitidos aos alunos após a primeira semana de aula, quando é feita
uma Avaliação Diagnóstica de entrada dos alunos e estão previstos nos Planos de Trabalho Docente, que devem ser
constantemente revisados, atualizados, não somente no início do semestre/ano letivo, mas a todo o momento durante o
processo, e discutidos com as Coordenações de Área e a Coordenação Pedagógica, além de ficarem disponíveis na sala
dos professores para possíveis alterações que se façam necessárias.
Além da proposta de projetos, a orientação pedagógica da nossa ETEC trabalha com os professores, através dos PTDs
(Planos de Trabalho Docentes), a necessidade de avaliação levar em conta os aspectos quantitativos e qualitativos da
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aprendizagem e as questões de atitude dos alunos, pois o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais com
atitudes cidadãs, solidárias, posturas adequadas ao ambiente e comportamentos adequados às funções desempenhadas.
Em casos de recuperação, adotamse dois procedimentos. No primeiro deles, o próprio professor dá ao aluno atividades
extras e avaliações diferenciadas (recuperação contínua). No segundo, a escola oferece aulas de reforço com o próprio
professor do aluno em horário diferenciado, caso necessário, com o auxílio da Coordenação de Curso e Pedagógica.
Todas as dificuldades de aprendizagem dos alunos são elencadas na “Ficha Individual de Avaliação Periódica – Deliberação
CEE 120/2013” para que possam ser discutidas juntamente com a equipe pedagógica e docente, os alunos e seus
responsáveis para as devidas tomadas de providência. Além disso, a ETEC Tiquatira adota uma política de aproximação
com a família dos alunos (através de trabalho conjunto com a Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica),
principalmente os menores de idade, para que todas as dificuldades tanto de comportamento quanto de aprendizagem
possam ser superadas através do comprometimento de todos os envolvidos no processo.
Se ainda, mesmo com todo esse processo de recuperação, o aluno não atingir o conceito “R” (regular) e ficar de Progressão
Parcial (1ºs e2ºs anos) de algum dos componentes curriculares, o professor já deve deixar, após o conselho de classe final,
a sua proposta de PP (Progressão Parcial) em formulário padrão das ETECs preenchida e entregue na secretaria da escola.
Assim que o curso é reiniciado no semestre subsequente, os alunos com PPs devem procurar a secretaria que entrega a
eles cópia deste formulário e informa que este ele deve procurar o professor para verificar datas, dúvidas e receber
orientações. Quando o aluno procura o professor, ele é orientado novamente sobre como cumprir essa PP, datas e
propostas, e sobre o fato de que se tiver dúvida durante a produção dos trabalhos ou os estudos para as provas, deve
marcar uma data para tirar suas dúvidas em uma reunião diretamente com o professor.
Com relação à qualidade do ensino oferecido pela ETEC Tiquatira, além dos concursos estabelecidos pelo Regimento
Comum das ETECs para contratação de profissionais, onde se verificam não apenas o conhecimento específico do
componente curricular que será ministrado, mas também a competência didática e pedagógica dos candidatos a professores,
a ETEC Tiquatira tem como princípio realizar constantes pesquisas sobre o andamento e qualidade das aulas, seja através
de reuniões com os alunos representantes de classe, seja com o respaldo dos Coordenadores de Curso (que por serem
especialistas da área, conseguem identificar melhor a atuação dos professores), ou através de pesquisas formais internas ou
vindas da Administração Central como SAI.
Em termos de formação de nossos professores, hoje podemos contar com 56 professores com sede na ETEC Tiquatira e
11 com sede em outras unidades, e destes, 04 são Mestres, 30 têm uma ou mais especializações, 50 tem Licenciatura ou
Cursos Correlatos e 17 são graduados.
Quanto aos horários de funcionamento da escola, os ETIMs (Ensino Técnico Integrado ao Médio) a entrada às 7h30, mas as
saídas são diferenciadas. As aulas são de 50 minutos com 20 minutos de intervalo às 9h10, e mais uma hora de almoço
(das 12h às 13h), mas tem 6, 7 ou 8 aulas diárias dependendo do fechamento do horário das aulas e por isso às vezes saem
às 13h50, às 14h40 ou às 15h30. Os Cursos Técnicos Modulares da tarde entram às 13h30, tem aulas divididas em dois
blocos de 2,5 aulas de 50 minutos cada aula, isto é, 1h25 min. cada bloco (um bloco antes e outro depois do intervalo para
facilitar a preparação de aulas práticas em laboratório), 20 minutos de intervalo e saem às 18h. Já os Cursos Técnicos
Modulares da noite entram às 19h, tem aulas divididas em dois blocos de 2,5 aulas de 45 minutos cada aula, isto é, 1 hora e
52,5 min. cada bloco (um bloco antes e outro depois do intervalo para facilitar a preparação de aulas práticas em laboratório),
14 minutos de intervalo e saem às 23h.
O espaço da escola é totalmente utilizado e distribuído para cada curso, não somente nos laboratórios específicos, mas nas
salas de aulas práticas e teóricas. Tendo 7 laboratórios de informática divididos em 2 equipados com PCs e usados pelos
ETIMs com os Componentes Curriculares da Base Nacional Comum e pelo Técnico em Química, 2 laboratórios com PCs e
1 somente com máquinas Macintosh para o Curso de Comunicação Visual (Técnicos e ETIMs), 2 laboratórios com PCs e
softwares específicos para o Técnico e ETIM em Modelagem do Vestuário. Um laboratório de Fotografia e Produção Gráfica
usado pelos cursos de Modelagem do Vestuário e Comunicação Visual (Técnicos e ETIMs). Três laboratórios de Química
usados pelos cursos Técnico e ETIM em Química. Duas salas de desenho usadas pelos cursos Técnico e ETIM em
Comunicação Visual. Três salas de Modelagem e Corte para os cursos Técnicos e ETIM de Modelagem do Vestuário. Além
de 10 salas de aula comum, 1 sala de aula diferenciada para trabalhos em grupo, 1 auditório, 1 quadra com vestiários
feminino e masculino, 1 biblioteca (também usada para aulas diferenciadas), 1 lanchonete com espaço para almoço,
geladeira, 2 marmiteiros, mesas, cadeiras, uma bancada que os alunos usam para almoçar e agora em 2015 foram
compradas mais mesas e cadeiras plásticas para aumentar o espaço de refeição dos alunos, que são divididas entre todos
os cursos da escola.
Para organização geral da escola, fazemos reuniões quinzenais com a Coordenação Pedagógica, Coordenações de
Curso, Equipe Administrativa e Direção a cada 15 dias segundo Calendário Escolar, além das Reuniões Pedagógicas que
acontecem duas vezes por semestre com todos os professores e coordenadores, e as do Conselho de Escola e APM que
conta com membros discentes, docentes, coordenadores e pais de alunos e acontecem também duas vezes por semestre.
Além disso, cada curso faz duas Reuniões de Área por semestre além das Reuniões de Planejamento no início de cada
semestre.
Todas as decisões são tomadas em grupo, tanto as gerais da escola que leva em conta todos os membros do corpo
diretivo, administrativo e coordenação, quanto às das equipes que leva em conta as opiniões dos docentes participantes de
cada curso.
No intuito da preparação cultural de nossos alunos quanto a uma melhor compreensão da sociedade em que vive, a ETEC
Tiquatira incentiva tanto a metodologia de debates promovidos em sala de aula pelos professores sobre os conteúdos
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ministrados, como a vinda de palestrantes ou algumas visitas técnicas com o intuito de discutir temas, muitas vezes
polêmicos, mas que permeiam a mídia do momento, ou que sejam de interesse dos alunos por sua cultura, hábitos, hobbies,
etc. Um exemplo disso é a Semana Paulo Freire que muitas vezes traz palestrantes com temas escolhidos pelos alunos ou
que estão em alta no momento. A OABPenha participa sempre desta semana de debates onde já foram discutidos temas
como bullying, cyberbullying, educação financeira, questões dos idosos no Brasil hoje, vara da família e questões quanto à
guarda dos filhos, sexualidade, etc. Ainda nesta linha são feitas parcerias com profissionais para Orientação de Currículo e
Carreira, além de palestras para quem pretende seguir a vida acadêmica quanto à produção de trabalhos, artigos, etc.
Trabalhamos o tempo todo na formação de nossos alunos para uma participação política e social mais efetiva na vida adulta.
Exemplos disso são o incentivo às ações do Grêmio Estudantil, estabelecimento de código de conduta de alunos e
professores com o Manual do Aluno e Manual do Professor, formação de Grupo de Pais atuantes na escola com reuniões
mensais juntamente com a Coordenação Pedagógica (além da participação destes na APM e Conselho de Escola), a eleição
de representantes de sala, as discussões sobre escola limpa e a implementação do Contrato Verde (2014) como sugestão
dos alunos, o Projeto de Reciclagem com a coleta seletiva, o Sábado Solidário, e todos os projetos de cunho social, de
inclusão e voluntariado que a escola realiza durante o ano com todos os seus cursos.
A ética e a atitude profissional são outros grandes focos da nossa escola, e ultrapassam os conteúdos dos componentes
curriculares, indo desde as atitudes dos professores em apagar o quadro, orientar para que os alunos auxiliem na
organização fechando as janelas, desligando luzes e ventiladores, devolvendo as mesas e carteiras em seus lugares,
guardando materiais usados em laboratórios, recolhendo lixos e sobras de materiais, e a orientação sobre o comportamento
em visitas técnicas, os debates sobre questões éticas em aulas ou palestras com profissionais das áreas afins, as
orientações quanto às pesquisas para os trabalhos, até a recepção dos alunos e pais no primeiro dia de aula pela direção e
coordenação, orientação sobre as regras da escola, e disponibilidade tanto virtual através do site da escola que tem um
espaço de Ouvidoria, quanto pessoalmente da Secretaria e das Coordenações Pedagógica e de Curso no atendimento de
dúvidas, reclamações, sugestões e críticas, pois acreditamos que o exemplo sedimenta o conhecimento trazido pela teoria.
Especificidades de Cada Curso
Base Nacional Comum  ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio)

Por termos optado pelo ETIM em 2013, a partir de 2015 não temos mais turmas de Ensino Médio, e sim somente de Ensino
Técnico Integrado ao Médio. As disciplinas da Base Nacional Comum, direcionadas para a formação geral do estudante, são
as já tradicionalmente estudadas, como: Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Química, Física,
Biologia, Educação Física e Artes.
Como já faz parte de nossas premissas o trabalho por projetos e a integração dos componentes curriculares, proposta que
sempre esteve presente mesmo quando ainda tínhamos abertura de turmas para o Ensino Médio. Com relação aos
conteúdos de Filosofia e Sociologia para os ETIMs, visto a importância dos mesmos para a formação integral, politizada e
critica de nossos alunos, e visto que a ETEC já tinha profissionais com formação para assumir esses conteúdos numa
atribuição de aulas, a partir de 2012 eles passaram a existir como Componentes Curriculares na Organização Curricular do
Ensino Médio/2012 e continuam nos ETIMs.
Cabe mencionar, ainda, que os estudos da língua espanhola para os ETIMs estão sendo realizados em convênio com os
CEL, uma vez que se resolveu priorizar o fato de que o oferecimento do estudo dessa língua é obrigatório por parte da
escola, mas facultativo ao aluno. Assim, preferiuse oferecer um ensino de qualidade comprovada e que dá ao aluno muito
mais que noções básicas, partindo da premissa de que o curso do CEL é de 480 horas e tem direito a certificação pelo MEC.
Além do que, por partir de uma opção do aluno, com muito maior probabilidade, pode chegar a atingir os objetivos a que se
propõe, por estar este aluno, muito mais predisposto à dedicação e ao esforço de autoeducação.
Parte Específica  Ensino Técnico Integrado ao Médio e Ensino Técnico Modular

No Ensino Técnico Modular e na parte específica do Ensino Técnico Integrado, a ênfase encontrase no desenvolvimento
das competências, habilidades e atitudes específicas e gerais exigidas pelo mercado de trabalho para cada um dos cursos
ministrados pela ETEC Tiquatira. Nos cursos de Comunicação Visual (tanto Modulares como ETIMs) os alunos são
preparados para ser o profissional que executa programação visual de diferentes gêneros e formatos gráficos para peças
publicitárias como livros, portais, painéis, folders, jornais, desenvolve e emprega elementos criativos e estéticos de
comunicação visual gráfica, cria ilustrações; aplica tipografias; desenvolve elementos de identidade visual; aplica e
implementa sinalizações. Analisa, interpreta e propõe a produção da identidade visual das peças. Controla, organiza e
armazena materiais físicos e digitais da produção gráfica, e podem trabalhar tanto em editoras, como em agências de
propaganda e design, gráficas, departamentos de comunicação, ou outras empresas do setor de comunicação e design. Para
isso têm aulas de desenho, composição, produção gráfica, fotografia, computação gráfica, marketing, criação publicitária,
teoria da comunicação e história da arte, dividindose entre salas de aula comum, salas de desenho, laboratórios de
informática, Studio fotográfico e produção gráfica, e podem trabalhar como ilustradores, designers, publicitários, fotógrafos,
artefinalistas, etc., não necessitando de estágio obrigatório para receber o certificado. Neste curso as visitas técnicas e
saídas fotográficas são muito importantes e frequentes, tanto para museus e exposições de arte, como agências de
propaganda, escritórios de design e feiras do setor, além de serem os alunos deste curso que criam todos os materiais de
divulgação dos eventos da escola e, já desde 2014 estão envolvidos com a criação de materiais de divulgação de
campanhas solidárias que a instituição vem trabalhando.
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Nos cursos Modulares e Integrado de Química os alunos são preparados para serem profissionais para atuar no
planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e também nos equipamentos dos
processos produtivos. Planejam e coordenam processos laboratoriais, realizam amostragens, análises químicas, físico
químicas e microbiológicas, realizam vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos,
participam do desenvolvimento de produtos e validação de métodos, e devem atuar com responsabilidade ambiental e em
conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança. Podem
trabalhar em indústrias, empresas de comercialização e assistência técnica, laboratórios de ensino, de calibração, de análise
e controle de qualidade e ambiental, entidades de certificação de produtos, tratamento de águas e de efluentes, etc., e o
estágio não é obrigatório para poder atuar na área, contudo é o único dos nossos cursos que tem quatro semestres de
duração no Ensino Técnico e a maior carga horária dos ETIMs. Para este curso as visitas técnicas podem abranger
empresas e feiras do setor, empresas de tratamento de água e esgoto, pesquisas de campo para coleta de materiais,
empresas de reciclagem, etc. Tivemos de 2011 a 2014 o Projeto de Produção de Produtos de Higiene e Limpeza feito por
alunos e professores deste curso para ensinar à comunidade da região a produção desses produtos e fomentar tanto a
economia no supermercado, quanto o aumento de renda com o incentivo à venda dos mesmos para amigos. E estamos
esperando aprovação do Projeto de Reuso da Água de Chuva para Abastecimento de Pontos de Consumo que está em
mãos do Coordenador de Projeto Responsável do Centro Paula Souza para aprovação.
No Ensino Modular e ETIM de Modelagem do Vestuário os alunos são preparados para sero profissional que representa
graficamente peças de vestuário planificadas, cria e adapta modelos das principais peças do vestuário, atendendo às
necessidades dos diversos públicos, utilizando técnicas de modelagem básica e moulage masculino e feminino. Apresenta
domínio na utilização de ferramentas da computação gráfica para moda, elaborando fichas técnicas, desenho técnico de
vestuário e modelagem digitalizada. Relaciona a produção visual de arte e do design de moda em contextos histórico, social,
político, estético e econômico, relacionados a diversos países.
Os alunos formados podem trabalhar em indústrias de confecção do vestuário, assessoria em modelagem de confecções,
empresas de desenvolvimento de produtos e projetos de moda e vestuário, lojas e estúdios da área de moda e vestuário.
Podem fazer prestação de serviços como autônomo na área de moda e vestuário, ateliês e confecções de costura,
departamento de Controle de Qualidade da indústria da confecção, Departamento de compras da indústria da confecção.
Ensaios e pesquisas para indústria da confecção e vestuário. Criação do vestuário para indústria da confecção e vestuário.
Podem trabalhar como ilustrador de moda, para revistas, jornais e estilistas. Consultor de criação para a área de moda e
vestuário. Figurinista de cinema, teatro e TV e Produção de Moda para TV, teatro, cinema e desfiles. E também o estágio
não é obrigatório para a obtenção do certificado. Para este curso as visitas técnicas podem abranger eventos como São
Paulo Fashion Week, empresas e feiras do setor, além de museus e exposições de arte e design, pois a formação técnica
deste profissional depende da formação de repertório e pesquisa sobre tendências da atualidade.
Mesmo todos os nossos Cursos Técnicos e ETIMs não necessitando do estágio obrigatório, os alunos são incentivados a
buscar o estágio como forma facilitação da colocação profissional e experiência no mercado de trabalho. Para isso temos um
professor responsável pela supervisão e controle dos estágios que seguem os preceitos legais e orientações do CPS, sendo
disponibilizadas as vagas tanto no site da escola como nos murais e diretamente na sala de aula pelos professores e/ou
Coordenadores de Curso.
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
Todo Curso Técnico onde os estágios não são obrigatórios tem em seus Planos de Curso dois componentes curriculares que
orientam os alunos para a realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso. São eles o Planejamento do TCC e o
Desenvolvimento do TCC, nos penúltimos e últimos módulos do curso respectivamente, onde o professor orientador fornece
aos alunos todo o suporte necessário para a realização efetiva dos trabalhos, desde a pesquisa até a apresentação do
mesmo.
O TCC é um projeto onde as competências, habilidades e atitudes, desenvolvidas pelos alunos ao longo do curso são, de
maneira mais explícita, testadas, sistematizadas e aplicadas numa prática mais complexa e elaborada do que aquela
realizada nos exercícios gerais de sala de aula ou laboratório, além de incentivar o empreendedorismo e a autonomia dos
alunos pelo fato de terem maior contato com pesquisas e profissionais do mercado para a realização do trabalho.
Partindo de um problema específico da área, e incentivando os alunos à pesquisa bibliográfica e de campo e à busca de
soluções inovadoras, que devem ser apresentadas na forma de um projeto completo contendo, objetivos da pesquisa,
justificativas, demonstração do problema, das hipóteses, do material pesquisado e das conclusões a que se chegou. Para
que os alunos pudessem ser preparados não só para o mercado, mas também para as competências específicas do mundo
científico e de produção de conhecimento, dando a eles maiores possibilidades de escolha para suas carreiras, os Trabalhos
de Conclusão de Curso devem ser elaborados dentro dos padrões de produção científica aceitos e instituídos. Isso fez com
que fosse elaborado e disponibilizado no site da escola um Manual de TCC da ETEC Tiquatira, baseado nas regras da
ABNT, para orientar a formatação desses trabalhos e permitir que os alunos pudessem partir de um parâmetro para poder
chegar à sua autonomia científica. Todos os trabalhos devem, além de priorizar as competências técnicas adquiridas, seguir
a política pedagógica da escola que preza os valores de inclusão social, empreendedorismo, sustentabilidade e inovação.
Assim, os objetivos que devem ser atingidos com a produção dos TCCs são:
a) levar o aluno a exercitar a capacidade de resolver problemas a partir de competências e habilidades adquiridas no curso
realizado e exigidas pelo mercado de trabalho;
b) possibilitar ao aluno a aplicação prática em situações cotidianas de competências, habilidades e atitudes estimuladas no
decorrer do curso a fim de ampliar o campo de conhecimento, e.
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c) iniciar o aluno no mundo da pesquisa e dos trabalhos científicos.
Cabe salientar que a elaboração do TCC, em geral nesta unidade, é realizada em equipes que – dependendo do curso e das
necessidades de cada turma – variam de três a dez pessoas.
Para avaliação do TCC são consideradas avaliações contínuas durante o processo (a cada etapa realizada) e uma avaliação
final. Considerase, a título de avaliação, o esforço individual e da equipe, a capacidade de solução de problemas, os valores
desenvolvidos, as atitudes de cada membro da equipe em relação ao trabalho realizado, o comprometimento, o
conhecimento efetivo do aluno, o domínio de conceitos, o conhecimento científico/tecnológico e o produto final apresentado
que tanto pode ser no formato de slides como de banners, mas sempre com uma apresentação feita pelos alunos para uma
banca composta por professores dos vários cursos ( CV, Quimica, Base Comum e Moda) e por profissionais convidados,
que tem o intuito de validação e sugestões de melhoria, mas não tem função de aprovação ou reprovação nem do trabalho
e nem dos alunos, função esta que é do professor do componente curricular. A banca pode ser composta pela coordenação
e professores do curso, com a possibilidade de um dos membros desta banca ser um profissional da área convidado pelo
professor orientador ou pelos alunos (desde que com o aval do professor orientador).
Para a apresentação do trabalho escrito do TCC são avaliadas a formatação segundo as regras estabelecidas no Manual do
TCC, a coerência e a coesão, a clareza, a objetividade, a criatividade e a criticidade. A apresentação do produto final do
TCC é sempre aberta à comunidade escolar e a convidados da área de formação, aos pais, amigos e familiares e à
comunidade do entorno. Além do professor responsável pelo componente curricular de TCC, pode haver uma coorientação
do trabalho por um professor do curso que seja especialista da área pesquisada e deve haver, sempre, uma colaboração
interdisciplinar tanto para a realização das pesquisas como para a escrita do texto e conclusões do trabalho, onde cada
componente curricular deve contribuir com sua parte específica.
Enfim, esperase que este texto possa contribuir para a realização de uma educação de qualidade.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE TIQUATIRA
D.O.E de 20/06/2009, Seção I, Pág. 01
DECRETO Nº 54.467, DE 19 DE JUNHO DE 2009
Cria a Escola Técnica Estadual de Tiquatira, no Município de São Paulo.
ALBERTO GOLDMAN, ViceGovernador, em Exercício no Cargo de Governador do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual
de Educação Tecnológica “Paula Souza”  CEETEPS, em sessão de 4 de junho de 2009, decreta:
Artigo 1º  Fica criada a Escola Técnica Estadual Tiquatira, no Município de São Paulo, como unidade de
ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”  CEETEPS.
Artigo 2º  As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das dotações
consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”  CEETEPS,
suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de junho de 2009.
ALBERTO GOLDMAN
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Secretário de Desenvolvimento
Aloysio Nunes Ferreira Filho
SecretárioChefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 19 de junho de 2009.
COMUNICAÇÃO VISUAL
Lei Federal n.º 9394/96, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6,
de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC  746, de 10/09/2015, publicado no Diário Oficial de
11/09/2015  Poder Executivo  Seção 1  página 53.
QUÍMICA
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Lei Federal n.º 9394/96, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 6,
de 20/09/2012; Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC  774, de 24/09/2015, publicado no Diário Oficial de
25/09/2015  Poder Executivo  Seção 1  página 37.
MODELAGEM DO VESTUÁRIO
Lei Federal nº. 9394/96  Resolução CNE/CEB nº. 01 de 05/12/2014  Resolução CNE/CEB nº.06 de
20/09/2012; Resolução SE nº. 78 de 07/11/2008; Decreto Federal nº. 5154 de 23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador da CETEC 746 de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/2015, Seção I, página 53.
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Modelagem do Vestuário
Integrado ao Ensino Médio.
Lei Federal n.º 9394, de 20/12/1996; Lei Federal nº 11.741/2008; Resolução CNE/CEB nº 01, de
05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 06, de 20/09/2012; Resolução CNE/CEB nº 02 de 30/1/2012; Resolução
CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010. Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal nº 5154 de
23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC  747, de 10092015, publicado no Diário Oficial de
11/09/2015  Poder Executivo  Seção I página 53.
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Comunicação Visual Integrado ao
Ensino Médio.
Lei Federal n.º 9394, de 20/12/1996; Lei Federal nº 11.741/2008; Resolução CNE/CEB nº 01, de
05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 06, de 20/09/2012; Resolução CNE/CEB nº 02 de 30/1/2012; Resolução
CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010. Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal nº 5154 de
23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC  747, de 10092015, publicado no Diário Oficial de
11/09/2015  Poder Executivo  Seção I página 53.
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Química Integrado ao Ensino
Médio.
Lei Federal n.º 9394, de 20/12/1996; Lei Federal nº 11.741/2008; Resolução CNE/CEB nº 01, de
05/12/2014; Resolução CNE/CEB nº 06, de 20/09/2012; Resolução CNE/CEB nº 02 de 30/1/2012; Resolução
CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010. Resolução SE nº 78, de 07/11/2008; Decreto Federal nº 5154 de
23/07/2004.
Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC  775, de 24092015, publicado no Diário Oficial de
25/09/2015  Poder Executivo  Seção I página 37.
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Em 19 de junho de 2009, foi criada a Escola Técnica Estadual Tiquatira, no município de São Paulo, como unidade de
ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”  CEETEPS. A unidade nasceu como extensão da
Escola Técnica Horácio Augusto da Silveira e, logo em seguida, alcançou autonomia tendo como Diretor Prótempore o
Professor Wilson Neres de Andrade. Com as obras ainda em andamento, foram abertas  já para o segundo semestre de
2009  as inscrições para o Vestibulinho para os cursos de técnico em química, em modelagem do vestuário e em
informática.
O início dos trabalhos foi marcado por muitas dificuldades, entre elas, a falta de funcionários, de telefone e de internet.
Outro fator preocupante era a localização do prédio, primeiro porque a região praticamente não era servida por transporte
público e, segundo, porque havia sete comunidades carentes no entorno e uma situação de insegurança com relação a
roubos e assaltos. Esses dois fatores foram decisivos no sentido de dificultar a permanência dos alunos ingressantes nos
cursos oferecidos.
Assim, foi feita uma política contundente no sentido de melhorar as condições de transporte: contatos com a empresa de
ônibus, com a SPTRANS e com a Secretaria Municipal de Transportes. O passo seguinte foi o desenvolvimento de um
grande trabalho junto às comunidades para o acolhimento da escola: projetos dos nossos alunos tendo como públicoalvo
os alunos do CEU Tiquatira, confecção de figurinos feitos pelo nosso curso de Modelagem do Vestuário para as crianças
do CEU Tiquatira, Projeto de Produção de Produtos de Higiene e Limpeza para os moradores da comunidade, etc.
O início de 2010 chegou com mais desafios. Entre eles, acolher os alunos do Ensino Médio: 3 turmas de primeiro ano.
Esse era um novo público: crianças recémsaídas da última série do Ensino Fundamental com familiares ainda mais
desconfiados em relação às condições de segurança e dos meios de transporte. A história se repetia e o dever da
administração da ETEC era reverter mais uma vez esse quadro.
Nas inscrições do Vestibulinho houve menos inscritos que o número de vagas em virtude do medo que as pessoas tinham
em relação à localização da escola e a falta de transporte público adequado e, por isso, foi necessário abrir um processo
de vagas remanescentes para preencher o total de vagas oferecidas ao Ensino Médio.
O outro desafio importante era efetivar a parceria com a empresa de ônibus. A promessa da SPTRANS era iniciar o ano
letivo de 2010 com dois veículos na linha Metrô Penha/Conjunto Chaparral, e essa promessa foi cumprida beneficiando
não só os alunos da Etec Tiquatira, como também as comunidades do entorno que anteriormente só tinham ao seu dispor
um microônibus que fazia o percurso circular entre o Metrô Penha e o Conjunto Chaparral com intervalos superiores a 50
minutos e apenas até as 20h. Isso vem a comprovar a tese de que a unidade nasceu com um forte cunho de integração e
valorização social.

Em 27 de janeiro de 2010, realizouse a inauguração oficial pelo então Governador de São Paulo, Sr. José Serra.
Estiveram presentes, na ocasião, várias autoridades, entre elas o prefeito da época Gilberto Kassab, o então vice
governador, Alberto Goldman, o secretário do Desenvolvimento, que na época era Geraldo Alckmin, além de deputados
federais, estaduais e vereadores, e também membros da comunidade escolar, parceiros e das comunidades do entorno.
No final de 2010, já eram 720 alunos, porém melhor que isso, foi verificar a grande procura no Vestibulinho para o ano de
2011 em todos os cursos da unidade e, inclusive o Curso Técnico em Comunicação Visual, que entra como nova
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habilitação pela facilidade em aproveitar laboratórios e corpo docente, apresenta uma boa demanda. A média geral de
candidatos/vagas foi: out/2009=1,74; jul/2010= 3,73 e out/2010= 4,56.
A partir de 2011 a escola apresenta certa estabilidade e já inicia um processo de fixação de sua identidade na região,
sendo que já é conhecida e procurada tanto por outros alunos da região em busca de vagas, como por profissionais e
empresas em busca de parcerias.
No Vestibulinho do meio do ano de 2011 a média de candidatos/vagas sofre uma leve queda devida à abertura de novas
ETECs na região como a ETEC Parque Belém e ETEC Parque Santo Antônio que começaram a oferecer os mesmos
cursos que a ETEC Tiquatira, o que dividiu o público candidato às vagas. Contudo o impacto negativo desse novo cenário
não foi absurdamente significativo retomando o crescimento em outubro do mesmo ano: jul/2011=3,45 e out/2011=4,2.
Outro fator que veio consolidar a estabilidade da ETEC Tiquatira foi a Eleição para Diretor de Escola que manteve em
2011 o Prof. Wilson Neres no comando da unidade, fazendo com que seus projetos iniciais pudessem ter continuidade, o
que beneficiou o processo da construção da identidade da escola, afinal uma mudança radical de proposta poderia
desestabilizar o processo.
Apesar de termos melhorado os problemas com a linha de ônibus Conjunto Chaparral, conseguindo que dois carros juntos
viessem nos horários de saída dos alunos, diminuindo as filas e tumultos, continuar somente com essa única linha de
ônibus para servir a escola seria muito pouco perante as necessidades de transporte de nossos alunos. Por isso
continuam até hoje, ainda sem sucesso, as tentativas de negociação e acordos com a SPTRANS, com a Secretaria
Municipal de Transportes e com a empresa concessionária da Linha Metrô Penha/Conjunto Chaparral, o Consórcio Plus.
Somente agora, para 2014, conseguimos uma mudança de trajeto da Linha Intermunicipal de Guarulhos 591 (Jd. Paraíso/
Metrô Penha), que ampliará sua rota em horários de entrada e saída da escola, aumentando assim as opções de
transporte para os nossos alunos (temos mais ou menos 30% de alunos de Guarulhos) que, até hoje ainda precisam usar
o ônibus Conjunto Chaparral até o Terminal Penha para, de lá pegar outro ônibus para Guarulhos. Esta mudança na linha
ainda não está em funcionamento, mas já saiu a aprovação no Diário Oficial que ocorreu no dia 20/01/2014, informando
que a linha começaria a operar em seu novo itinerário em 10 dias a partir da publicação em Diário Oficial, más até o
momento não temos previsão de operação, já encaminhamos vários email e estamos aguardando alguma resposta, para
dar início de mais essa conquista que é mérito e contribuição efetiva do Grupo de Pais e Alunos da ETEC Tiquatira foi
formado na escola em 2012.
Outra conquista de 2011 foi o início do funcionamento da Biblioteca da ETEC Tiquatira que, mesmo sem ter recebido os
livros prometidos, recebeu as estantes, conseguiu algumas doações e implantou os computadores com acesso à internet,
o que possibilitou o iniciar suas atividades de pesquisa e local de estudo. No início de 2013 recebemos parte do acervo e
o projeto de implantação, organização e uso do espaço foi executado em sua totalidade até quase a metade do ano.
Contudo, no final de 2013 nossa bibliotecária entrou de licença por motivos de saúde e novamente o projeto da biblioteca
ficou estagnado, funcionando apenas o empréstimo e a devolução de livros com o apoio do estagiário da coordenação.
Mas para 2014, mesmo ainda tendo a bibliotecária em licença, montamos o Projeto Biblioteca Ativa com dois professores
da Base Comum do Ensino Médio e pretendemos além de dar andamento aos projetos de incentivo à leitura, montarmos
um ambiente convidativo tanto aos alunos, quanto aos professores para criação de projetos que envolvam o espaço, o
acervo e o ambiente da biblioteca.
O ano de 2011 foi momento de maiores aquisições de equipamentos para todos os laboratórios da ETEC Tiquatira, o ano
em que muitos concursos efetivaram bons professores na ETEC, o ano em que a equipe administrativa e pedagógica se
consolidou e o ano em que as relações com a comunidade se transformaram em verdadeiras parcerias.
Iniciando 2012 com as terceiras turmas de Ensino Médio e de Comunicação Visual fechamos nosso primeiro ciclo em
todos os cursos oferecidos pela ETEC, com um quadro mais efetivo e consolidado de professores, funcionários, equipe
administrativa e de coordenação, uma escola mais equipada e adaptada às necessidades de seus cursos, um
relacionamento efetivo e positivamente produtivo com a comunidade do entorno e uma perspectiva de crescimento e
amadurecimento tanto dos cursos como de todas as práticas educacionais da ETEC.
O fechamento em torno de um grupo de professores afinados com a Direção da escola/Coordenação e seus projetos,
todos elaborados em sintonia com as necessidades de mercado e da construção de um individuo pleno, a avaliação
conjunta dos resultados obtidos no SAI, Observatório, Relatórios de Resultados Elaborados pelo Centro Paula Souza,
reconhecimento da Cetec em relação aos trabalhos desenvolvidos com publicações e artigos em seus meios de
comunicação, propiciou um avanço muito positivo na balança de resultados que pôde ser sentido na satisfação dos
funcionários, professores e alunos.
A contribuição efetiva da Coordenação Pedagógica, assessorando e compondo junto com a direção o processo de
estruturação do projeto educacional no estabelecimento das normas, condutas, encaminhamentos, capacitações e
parcerias como também na organização do calendário e pesquisas de satisfação do colegiado, contribuiu para colhermos
tantos resultados positivos.
Por isso 2012 foi o momento ideal para alçar novos voos: um dele foi a efetivação de parcerias com Universidades como
a UNINOVE para reforço escolar aos sábados para, principalmente, nossos alunos do Ensino Médio, e UNICASTELO para
o Sábado Solidário com aferição de pressão, tipagem sanguínea, teste de diabetes e outras atividades abertas à
comunidade.
Outra frente iniciada em 2012 foi o incentivo para criação do Grupo de Pais da ETEC Tiquatira, e esta mobilização vem
crescendo a cada dia já com resultados positivos em algumas demandas da escola que não seriam atendidas sem esta
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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participação, como:
Aumento do número de ônibus da linha Metrô Penha/Conjunto Chaparral;
Estudo de viabilidade e alteração solicitada para uma nova linha de ônibus para Guarulhos;
Tratamento diferenciado nas rondas preventivas da Policia Militar;
Sinalização da Av. Condessa Elisabeth de Rubiano com placas, refletores, faixas e recuo do ônibus;
Parceria com a empresa de ônibus VIP/Consórcio Plus, na disponibilização de ônibus totalmente grátis para eventos e
passeios,
Inclusão de um abrigo de ponto de ônibus (Previsão 01º Trimestre/2014)
Fortalecimento
da
arrecadação
da
APM,
com
diversas
melhorias
destacadas
no
site
da Etec (www.etectiquatira.com.br)
Pintura interna das salas de aulas e corredores em 2014 pelo Grupo de Pais.
Aplicação de teste vocacional inteiramente grátis para todos os Alunos do Ensino Médio em 2013.
Tivemos também alguns ajustes necessários, como a extinção do curso de Informática para Internet, em razão do grande
número de desistências em virtude do currículo do curso não ser adequado ao perfil do aluno.
Já os resultados positivos dos Cursos Técnicos em Química, Modelagem do Vestuário e Comunicação Visual motivaram
a escola a criar um Projeto Interdisciplinar Piloto entre esses Cursos e o Ensino Médio para testar a possibilidade de
implantação do ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio) em 2013. Tendo resultados muito positivos com os três
Projetos onde o Curso de Química fez um trabalho com as disciplinas de Linguagem do Ensino Médio, o Curso de
Comunicação Visual fez um trabalho com as Ciências do Ensino Médio e o Curso de Modelagem trabalhou juntamente
com História, Geografia, Filosofia e Sociologia do Ensino Médio, o ETIM foi implantado para os três cursos em 2013.
Assim, 2013 inicia com uma quantidade muito maior de alunos no período vespertino, pois apesar da abertura dos ETIMs,
a ETEC Tiquatira não deixou de abrir vagas pra o Ensino Modular no período da tarde para que os professores não
perdessem carga horária até que mais aulas técnicas fossem iniciadas no Ensino Técnico Integrado, e este cenário se
acentua em 2014, pois continuamos mantendo as turmas de Ensino Modular no período da tarde e assim temos 6 turmas
de ETIM e 10 turmas de Ensino Modular rodando juntas no período da tarde.
Isso exigiu uma total adaptação da escola em termos de espaço para almoço, marmiteiros, geladeira, microondas, e
armários para alunos, funcionalidade e readequação das salas de aula, organização dos horários para laboratórios, etc.,
mas até o momento toda esta adequação tem surtido bons resultados, pois só temos aumentado a demanda do
vestibulinho, e recebido solicitações de transferência de alunos de outras ETECs para a nossa escola.
Além das melhorias físicas na escola, começamos a colher também os resultados de trabalhos acadêmicos e
pedagógicos ganhando, em 2013:
 Menção Honrosa no 13° Prêmio Escola Voluntária da Rádio Bandeirantes e a Fundação Itaú Social com o
Projeto “Produção de Produtos de Higiene e Limpeza”;
 2º lugar no 1º Desafio INOVA do Centro Paula Souza no Eixo Tecnológico: Produção Industrial, com o Projeto
"Recuperação de Laminados papelalumínioplástico",
 3º lugar no 1º Desafio INOVA do Centro Paula Souza no Eixo Tecnológico: Infraestrutura com o Projeto
"Compostagem doméstica rápida".
Assim, observando que a maioria das questões da escola surgidas através de demandas externas (matrículas, ônibus,
segurança, infraestrutura e equipamentos, corpo docente, parcerias, etc.) está devidamente encaminhada e em
andamento, e que o ano de 2013 foi um ano de crescimento acadêmico e amadurecimento do corpo docente e discente
(também com maior quantidade de alunos entrando em empresas e universidades conceituadas), este ano de 2014 deve
ser voltado para a consolidação dos conceitos de avaliação por competência e metodologias didáticas diferenciadas para
ampliarmos ainda mais a qualidade das aulas, principalmente a qualidade e quantidade de trabalhos por projeto para que
tenhamos um aluno além de mais preparado, mais proativo e mais consciente de suas atribuições não somente como
profissional de uma determinada área, ou como um participante do mundo acadêmico universitário, mas também como
cidadão responsável na sociedade em que deixará de ser passivo, e começará a ser sujeito ativo e diretamente
interferente.
Em resposta aos nossos esforços, percebemos hoje uma escola em pleno estado de crescimento e relevância como
instituição de ensino, com um roteiro definido e pronto para ser executado. Que vislumbra no futuro não somente de
destaque entre as unidades educacionais do Centro Paula Souza, mas como referência educacional para a região.
No ano de 2014 a Etec Tiquatira completou cinco anos, desde sua fundação tem alcançado posição de destaque nas
Redes Sociais e Manchetes do Centro Paula Souza, através dos seus projetos sociais envolvendo a Inclusão Social,
Sustentabilidade e Inovação, o que nos deu os resultados a seguir:

CAMPANHA ¨HOMOFOBIA FORA DE MODA¨
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 A aluna do curso de Modelagem do Vestuário Jéssica Lisboa foi selecionada no concurso para a campanha ¨Homofobia
Fora de Moda¨, promovida pela ¨Casa de Criadores¨, um dos eventos nacionais com credibilidade e importância dentro da
área de moda, como celeiro de novos talentos.
MUTIRÃO SOLIDÁRIO
Os professores da ETEC Tiquatira estiveram na instituição "Casa dos Velhos Irmã Alice" montando 40 araras de roupas.
Dando início ao projeto "ESCOLA SOLIDÁRIA ABRAÇANDO A VIDA" que contou com a participação de toda a
comunidade escolar prestando serviços voluntários e promovendo campanhas de arrecadação de alimentos, roupas,
fraudas etc.
1° CAFÉ DA MANHÃ SAUDÁVEL C/PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS
A ETEC de Tiquatira, como sempre engajada em proporcionar a aprendizagem de forma diversificada, promoveu através
dos esforços do corpo docente, direção, coordenação e alunos, o 1° CAFÉ DA MANHÃ SAUDÁVEL COM PRÁTICAS DE
ATIVIDADES FÍSICAS. O projeto está incorporado em nosso plano de curso, objetivando desenvolver estratégias que
demonstrem e estimulem a importância de uma boa alimentação, bem como os benefícios da prática de atividade física,
de forma a incentivar as reflexões sobre hábitos de cotidianos e qualidade de vida entre nossos alunos.

SÁBADO SOLIDÁRIO
A Etec Tiquatira realizou em 09/2014 um almoço e muitas outras atividades em que toda a arrecadação foi em prol da
entidade "Casa Dos Velhos Irmã Alice" dando continuidade ao projeto solidário "Abraçando a Vida".
CONCURSO VANS CUSTOM CULTURE BRASIL 2014
Participação dos alunos do Etim e Técnico de Comunicação Visual no projeto Vans Custom Culture o maior concurso de
Arte do Brasil, onde foram customizados dois pares de tênis entregues pela Vans, concorrendo com 150 escolas ficando
em 2° lugar , ganhando o valor de R$ 4.000,00 em materiais de artes e R$ 2.000,00 em produtos Vans. Com um curso de
somente 3 anos.

DESFILE ``JAPÃO E SUAS INSPIRAÇÕES´´
Participação dos alunos de Modelagem do vestuário no SPFW inverno 2015, mostrando seu projeto Moda Inclusiva, onde
fizeram uma visita guiada pelo local do desfile. Para conhecer de perto o trabalho das instituições de ensino o FFW fez a
cobertura do Desfile de conclusão de curso de Modelagem do Vestuário do 2° sem 2014 na Etec Tiquatira que teve a
matéria divulgada no site e na revista do FFW. Além de uma bancada de jurados compostas por Aymê Okasaki,
Guilherme Diniz e João Pimenta que escolheu os vencedores da noite, premiando com a assinatura de um site de
carreiras de moda ao final do desfile.

AÇÃO EM PROL DA CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE
Durante o segundo semestre de 2014 a ETEC Tiquatira promoveu Mutirão solidário com os professores e alunos da Etec
Tiquatira em prol da instituição “Casa dos Velhos Irmã Alice, foram feitas várias campanhas de arrecadação e eventos em
prol da entidade que culminaram com a doação de vários produtos incluindo um cheque no valor de R$ 3.364,57.

MUTIRÃO DE LIMPEZA DA ETEC TIQUATIRA

Mutirão de limpeza com professores e alunos com o resultados positivos em relação a apropriação e cuidados do espaço
público, despertando a consciência de todo o grupo escolar sobre sua responsabilidade com a limpeza e manutenção dos
espaços de uso comum.

CHURRASCO DE NATAL PARA AACD
ETEC Tiquatira fechou o ano realizando um churrasco de Natal para o Grupo de Capoeira da AACD (Associação de
Assistência à Criança Deficiente) onde participaram mais de 150 pessoas incluindo os alunos da AACD e seus familiares.
Coordenado pela professora, Edna Garcez, o projeto de capoeira existe há 14 anos e representa diversos benefícios do
ponto de vista médico e terapêutico. O evento contou com a colaboração voluntária de nossos professores, funcionários e
amigos.
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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Outra conquista de 2014, foi a alteração de itinerário de duas linhas de ônibus Linha 591Jd. Paraíso (Guarulhos) que
começou a circular nos quatro horário de saída dos alunos e a Linha 211V/10 Vila Paranaguá (Ermelino Matarazzo) que
teve início no dia 13/12/2014, aumentando assim as opções de transporte para alunos e funcionários da Etec Tiquatira,
Ceu Tiquatira e Comunidade do entorno. Para essa conquista contamos com a contribuição de alunos, direção, parceiros e
o Grupo de Pais da escola.
SELO DE QUALIDADE
Já no curso Técnico de Química a Etec Tiquatira conquistou o Certificado de Licença da Policia Civil e Policia Federal,
permitindo a compra e manuseio de produtos químicos controlados. E dando continuidade a este trabalho a Etec Tiquatira
foi à primeira escola técnica do Centro Paula Souza a receber o Selo de Qualidade do Conselho Regional de Química, em
cerimônia realizada na sede Centro Paula Souza em março de 2015. A iniciativa, que reconhece a excelência do ensino,
tem como objetivo auxiliar os estudantes no momento da escolha da instituição em que irão estudar. E aponta também às
empresas onde estão estagiários e profissionais com melhores qualificações.
O ano de 2015 iniciou com uma quantidade maior de alunos do Ensino Médio Integrado, ficando com 9 turmas, tendo sua
primeira turma a se formar neste ano e com isso aumentou a permanência desses alunos no período integral. Para o 1°
semestre de 2015 não foi aberto vagas para o Ensino Modular no período da tarde, com objetivo de não prejudicar as aulas
de laboratório dos Etims. Foi necessário adaptação e planejamento dos professores, além de modificações da infraestrutura
da escola, compra de mesas, cadeiras e um marmiteiro pela APM, para acomodálos durante o intervalo do almoço.
Levando em consideração esse aumento da comunidade escolar, e buscando cada vez mais a qualidade de ensino daremos
continuidade à valorização dos conceitos e metodologias didáticas diferenciadas com trabalhos por projetos, e com a entrada
dos Etim´s o desafio desse ano é termos pelo menos um projeto intercursos entre ETIMs e Técnicos, porque a escola está
crescendo e quanto mais essa integração ocorrer, mais união teremos do corpo docente e discente fortalecendo a escola
como um todo.
Percebemos hoje que a Etec Tiquatira em apenas 6 anos está em pleno crescimento, sempre priorizando o processo de
ensinoaprendizagem a partir de projetos que valorizam e incentivam a inclusão social, a cidadania, a inovação e a
sustentabilidade, tanto por componente curricular, como também interdisciplinares e até mesmo intercursos ou interETECs
que levam em consideração o público interno e o público externo, sendo destaque entre as unidades educacionais do Centro
Paula Souza e referência educacional para a região.

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Técnico

Descrição:

A Etec de Tiquatira oferece cursos técnicos nas modalidades de: Química, Modelagem do Vestuário e Comunicação Visual,
iniciamos o ano de 2015 com um total de 628 alunos matriculados. No período da tarde temos o total de 237 alunos e no
período noturno o total é de 391.Nossa clientela é composta principalmente, de público que vem de bairros da Zona Leste da
capital, próximos ao bairro da Penha. Mas, como ocorre no ETIM, muitos estudantes são provenientes do município de
Guarulhos e esse número vem aumentando acada semestre. Além disso, grande parte dos estudantes, do período da tarde,
faz ensino médio em escolas públicas.. . A maioria deles são adolescentes que procuram uma possibilidade de entrada no
mercado de trabalho antes de fazerem um curso superior, mas há muitos alunos adultos, especialmente no curso de
Modelagem do Vestuário,cujo traço marcante é o público feminino de várias idades, inclusive as alunas maiores de 40 anos:
mulheres que retornaram aos estudos por terem percebido no curso citado uma possibilidade de crescer profissionalmente ou
até de voltar ao mercado de trabalho com uma nova função.
Vale destacar que no curso de Química os alunos são preparados para serem profissionais para atuar no planejamento, na
coordenação, na operação e controle dos processos industriais e também nos equipamentos dos processos produtivos.
Planejam e coordenam processos laboratoriais, realizam amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas,
realizam vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos, participam do desenvolvimento
de produtos e validação de métodos, e devem atuar com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas
técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança. Podem trabalhar em indústrias,
empresas de comercialização e assistência técnica, laboratórios de ensino, de calibração, de análise e controle de qualidade
e ambiental, entidades de certificação de produtos, tratamento de águas e de efluentes, etc., e o estágio não é obrigatório
para poder atuar na área.
Para este curso as visitas técnicas podem abranger empresas e feiras do setor, empresas de tratamento de água e esgoto,
pesquisas de campo para coleta de materiais, empresas de reciclagem, etc.
Tivemos de 2011 a 2014 o Projeto de Produção de Produtos de Higiene e Limpeza feito por alunos e professores deste curso
para ensinar à comunidade da região a produção desses produtos e fomentar tanto a economia no supermercado, quanto o
aumento de renda com o incentivo à venda dos mesmos para amigos. E estamos esperando aprovação do Projeto de Reuso
da Água de Chuva para Abastecimento de Pontos de Consumo que está em mãos do Coordenador de Projeto Responsável
do Centro Paula Souza para aprovação.
Quanto a premiações, o curso de Química conquistou Menção Honrosa, no Prêmio Escola Voluntária da Rádio Bandeirantes
e Itaú Cultural em 2013 com o Projeto Produção de Produtos de Higiene e Limpeza; no Desafio Inova 2014 do Centro Paula
Souza a nossa ETEC ficou classificada em 2º com o Projeto Produção Industrial  "Recuperação de Laminados papel
alumínioplástico” e 3º Lugar com o Projeto Infraestrutura  "Compostagem doméstica rápida"; e a maior conquista de 2014
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foi o Selo de Qualidade fornecido pelo CRQ, sendo que a ETEC Tiquatira foi a primeira Escola Técnica do Centro Paula
Souza a receber este selo do Conselho Regional.

Nos cursos de Comunicação Visual (tanto Técnicos como ETIMs) os alunos são preparados para ser o profissional que
executa programação visual de diferentes gêneros e formatos gráficos para peças publicitárias como livros, portais, painéis,
folders, jornais, desenvolve e emprega elementos criativos e estéticos de comunicação visual gráfica, cria ilustrações; aplica
tipografias; desenvolve elementos de identidade visual; aplica e implementa sinalizações. Analisa, interpreta e propõe a
produção da identidade visual das peças. Controla, organiza e armazena materiais físicos e digitais da produção gráfica, e
podem trabalhar tanto em editoras, como em agências de propaganda e design, gráficas, departamentos de comunicação, ou
outras empresas do setor de comunicação e design. Para isso têm aulas de desenho, composição, produção gráfica,
fotografia, computação gráfica, marketing, criação publicitária, teoria da comunicação e história da arte, dividindose entre
salas de aula comum, salas de desenho, laboratórios de informática, Studio fotográfico e produção gráfica, e podem trabalhar
como ilustradores, designers, publicitários, fotógrafos, artefinalistas, etc., não necessitando de estágio obrigatório para
receber o certificado.
Neste curso as visitas técnicas e saídas fotográficas são muito importantes e frequentes, tanto para museus e exposições
de arte, como agências de propaganda, escritórios de design e feiras do setor.
São os alunos deste curso que criam todos os materiais de divulgação dos eventos da escola e, já desde 2014 estão
envolvidos com a criação de materiais de divulgação de campanhas solidárias que a Etec vem trabalhando.Além disso,
temos alunos e exalunos do Curso de Comunicação Visual que foram selecionados e estão participando de projetos em
ONGs parceiras ligadas à área como o Projeto Criar (http://www.institutocriar.org) onde 12 deles fazem cursos na área de
Cinema, Computação Gráfica, Câmera, Edição, Animação e etc e ainda recebem uma Bolsa de cerca de R$ 400,00.
Quanto a premiações, com apenas 4 anos de existência deste curso na escola, o ano de 2014 nos trouxe 2.º lugar no prêmio
Vans Custom Culture Brasil com a ilustração e customização de 3 pares de tênis Vans, onde participaram alunos tanto do
Técnico Modular como do ETIM, concorrendo com 150 escolas do Brasil todo, algumas delas com mais de 50 anos de
existência.

O curso de Modelagem do Vestuário os alunos são preparados para sero profissional que representa graficamente peças de
vestuário planificadas, cria e adapta modelos das principais peças do vestuário, atendendo às necessidades dos diversos
públicos, utilizando técnicas de modelagem básica e moulage masculino e feminino. Apresenta domínio na utilização de
ferramentas da computação gráfica para moda, elaborando fichas técnicas, desenho técnico de vestuário e modelagem
digitalizada. Relaciona a produção visual de arte e do design de moda em contextos histórico, social, político, estético e
econômico, relacionados a diversos países.
Os alunos formados podem trabalhar em indústrias de confecção do vestuário, assessoria em modelagem de confecções,
empresas de desenvolvimento de produtos e projetos de moda e vestuário, lojas e estúdios da área de moda e vestuário.
Podem fazer prestação de serviços como autônomo na área de moda e vestuário, ateliês e confecções de costura,
departamento de Controle de Qualidade da indústria da confecção, Departamento de compras da indústria da confecção.
Ensaios e pesquisas para indústria da confecção e vestuário. Criação do vestuário para indústria da confecção e vestuário.
Podem trabalhar como ilustrador de moda, para revistas, jornais e estilistas. Consultor de criação para a área de moda e
vestuário. Figurinista de cinema, teatro e TV e Produção de Moda para TV, teatro, cinema e desfiles. E também o estágio
não é obrigatório para a obtenção do certificado.
Para este curso as visitas técnicas podem abranger eventos como São Paulo Fashion Week, empresas e feiras do setor,
além de museus e exposições de arte e design, pois a formação técnica deste profissional depende da formação de
repertório e pesquisa sobre tendências da atualidade.
Desde o início esse curso teve uma vertente social muito grande, onde os alunos já montando projetos com a AACD para a
criação dos uniformes da equipe de capoeira, com o CEU Tiquatira com a criação e confecção dos figurinos para
apresentações de teatro e dança das crianças, com projetos, cursos e workshops de Moda Inclusiva, inclusive ganhando 2º
lugar no Concurso com esse tema em 2011 e em 2013 duas alunas ficaram entre as 10 finalistas. Em 2013 participamos da
FETEPS também com um projeto de Moda Inclusiva e em 2014 uma de nossas alunas foi selecionada para o Concurso de
Ilustração “Homofobia Fora de Moda” promovido pela “Casa dos Criadores”. Contudo, os destaques em 2014 foram para a
visita de nossos alunos à São Paulo Fashion Week com exposição do trabalho premiado de Moda Inclusiva, a matéria com a
publicação do trabalho do nosso Exaluno na Revista FFWMAG – Especial São Paulo Fashion Week, e a participação de
jurados do São Paulo Fashion Week no nosso desfile de formatura dos alunos aqui na ETEC. Além disso, uma aluna nossa
do 3.º ano do ETIM ficou entre os 16 primeiros colocados no concurso da Festimalhas 2015

Habilitações associadas:
Química
Comunicação Visual
Modelagem de Vestuário
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Integrado

Descrição:

O Ensino Médio Integrado ao Técncio foi implantado no ano de 2013, temos hohe um total de 9 turmas de 40 alunos cada
uma, um total de 360 alunos em perído integral na escola, das 7h30 as 15h30 de 2ª a 6ª feira. São ofertados três
habilitações: Técnico em Comunicação Visual ,Técnico em Química e o Técnico em Modelagem do Vestuário. Os alunos
têm entre 14 e 17 anos, na sua maioria moram na zona leste e no município de Guarulhos.
Técnico em Comunicação Visual:
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL O TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL é o
profissional que projeta e executa projetos de comunicação visual de diferentes gêneros e formatos gráficos para peças
publicitárias como livros, portais, painéis, fôlderes, jornais. Desenvolve e emprega elementos criativos e estéticos de
comunicação visual gráfica. Cria ilustrações, aplica tipografias, desenvolve elementos de identidade visual de peças.
Controla, organiza e armazena materiais físicos e digitais da produção gráfica.
Mercado de trabalho: Agência de publicidade, editoras, bureau gráficos. Escritórios de design. Gráficas.
Certificação em:
AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS
DESENHISTA DE PROJETOS GRÁFICOS
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Técnico em Química:
O TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO planeja, coordena e executa amostragem, análises físico
químicas e microbiológicas. Atua no planejamento, coordenação, operação dos processos industriais e equipamentos nos
processos produtivos. Realiza venda e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa no
desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Realiza todas as suas atividades em conformidade com as normas
técnicas, as normas de qualidade e as boas práticas de manufatura, de laboratório, de segurança e ambientais
Mercado de trabalho:
 Indústrias: químicas, petroquímicas, de açúcar e álcool, fármacos, alimentos, bebidas, papel e celulose, fertilizantes, tintas
e vernizes, cosméticos e perfumes, plásticos, cerâmicos, outras.
 Empresas de tratamento de água e efluentes, de comercialização e assistência técnica de produtos e equipamentos da
área química.
 Laboratórios de calibração e certificação.
Certificação em:
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LABORATÓRIO QUÍMICO

Técnico em Modelagem do Vestuário
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO O TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
é o profissional que representa graficamente peças de vestuário planificadas, cria e adapta modelos, avalia materiais têxteis
e aviamentos para o desenvolvimento de produto, desenvolve protótipos das peças do vestuário, atendendo às necessidades
dos diversos públicos e utiliza técnicas de modelagem plana, moulage e digital. Pesquisa segmentos de mercado e estuda
estilos de design. Apresenta domínio na utilização de ferramentas da computação gráfica para a moda. Elabora fichas
técnicas e desenho técnico de vestuário. Relaciona a produção visual de arte e do design de moda em contextos histórico,
social, político, estético e econômico, relacionados a diversos países.
Mercado de trabalho:
Indústrias de confecção do vestuário; assessoria em modelagem de confecções; empresas de desenvolvimento de produtos
e projetos de moda e vestuário; lojas e estúdios da área de Moda e Vestuário; prestação de serviços como autônomo na área
de Moda e Vestuário; ateliês e confecções de costura; departamento de Controle de Qualidade da indústria da confecção;
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departamento de compras da indústria da confecção; ensaios e pesquisas para indústria da confecção e vestuário; criação
do vestuário para indústria da confecção e vestuário; ilustrador de moda, para revistas, jornais e estilistas; consultor de
criação para a área de Moda e Vestuário; figurinista de cinema, teatro e TV; produção de moda para TV, teatro, cinema e
desfiles
Certificação em:
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONFECÇÃO
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA TÉCNICO DE PRODUTO DE MODA

Habilitações associadas:
Modelagem de Vestuário (Etim)
Comunicação Visual (Etim)
Química (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2016
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Comunicação Visual

1º Módulo

Noite

41

1

Comunicação Visual

1º Módulo

Tarde

41

1

Comunicação Visual

1º Módulo

Noite

45

01

Comunicação Visual

2º Módulo

Noite

44

01

Comunicação Visual

2º Módulo

Tarde

39

1

Comunicação Visual

2º Módulo

Noite

38

1

Comunicação Visual

2º Módulo

Tarde

35

01

Comunicação Visual

3º Módulo

Tarde

42

1

Comunicação Visual

3º Módulo

Noite

40

01

Comunicação Visual

3º Módulo

Noite

34

1

Comunicação Visual

3º Módulo

Tarde

34

01

Comunicação Visual (Etim)

1ª Série

Manh?

43

01

Comunicação Visual (Etim)

2ª Série

Manh?

38

01

Comunicação Visual (Etim)

3ª Série

Manh?

35

01

Ensino Médio

3ª Série

Manh?

372

9

Modelagem de Vestuário

1º Módulo

Noite

43

01

Modelagem de Vestuário

1º Módulo

Noite

41

1

Modelagem de Vestuário

1º Módulo

Tarde

41

1

Modelagem de Vestuário

2º Módulo

Tarde

39

01

Modelagem de Vestuário

2º Módulo

Noite

39

01

Modelagem de Vestuário

2º Módulo

Noite

40

1

Modelagem de Vestuário

2º Módulo

Tarde

35

1

Modelagem de Vestuário

3º Módulo

Tarde

29

01

Modelagem de Vestuário

3º Módulo

Noite

22

1

Modelagem de Vestuário

3º Módulo

Tarde

21

1

Modelagem de Vestuário

3º Módulo

Noite

25

01

Modelagem de Vestuário (Etim)

1ª Série

Manh?

43

01

Modelagem de Vestuário (Etim)

1ª Série

Manh?

43

01

Modelagem de Vestuário (Etim)

2ª Série

Manh?

42

01

Modelagem de Vestuário (Etim)

3ª Série

Manh?

37

01

Modelagem de Vestuário (Etim)

3ª Série

Manh?

37

01

Química

1º Módulo

Noite

35

01

Química

1º Módulo

Noite

38

1

Química

1º Módulo

Noite

43

01
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Química

1º Módulo

Tarde

40

1

Química

2º Módulo

Tarde

36

01

Química

2º Módulo

Tarde

43

1

Química

2º Módulo

Noite

46

01

Química

2º Módulo

Noite

38

1

Química

3º Módulo

Manh?

32

1

Química

3º Módulo

Tarde

30

01

Química

3º Módulo

Manh?

43

01

Química

3º Módulo

Tarde

30

1

Química

3º Módulo

Noite

28

01

Química

4º Módulo

Tarde

39

1

Química

4º Módulo

Tarde

32

01

Química

4º Módulo

Manh?

42

1

Química (Etim)

1ª Série

Manh?

44

01

Química (Etim)

2ª Série

Manh?

41

01

Química (Etim)

2ª Série

Manh?

41

01

58

2.219

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2016
Habilitação

Série/Módulo

Turno

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2016
RECURSOS HUMANOS 2015
O setor de Recursos Humanos da escola conta com 67 professores que atuam no Ensino Médio e/ou no Ensino técnico, 10
funcionários administrativos e 3 estagiários contratados pela FUNDAP, além dos serviços terceirizados de vigilância e
limpeza. Os funcionários da limpeza e da vigilância trabalham em regime de turnos.
A escola funciona das 7h30min às 22h50min. Assim, os funcionários administrativos, de limpeza e de vigilância são
distribuídos de forma a atender às necessidades da escola nos três períodos. A equipe gestora organiza o seu horário,
fazendo um rodízio para também estar presente nos três períodos de aula.

Nome:

Alesandro Segala Romano

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Técnico Integrado ao Médio em
Comunicação Visual, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Mark e CrPubl. Apl. a Com. Visual I,
Mark e CrPubl. Apl. a Com. Visual II,
Ética e CidadOrg na Com. Visual,
Produção de Im Fotográficas II,
Planejamento de TCC em Comunicação Visual e
Meios de Impressão e Produção Gráfica.

Nome:

Alexandra Lopes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Modelagem Plana I,
Modelagem Plana II,
Modelagem Plana III,
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Laboratório de Costura I e
Modelagem Informatizada.

Nome:

Alexandra Vidoto Fernandes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Concepção e Rep da ident. Visual.

Nome:

Alexandre Nolasco Rezende

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Modelagem Informatizada.

Nome:

Aline Mubarack de Melo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado com o Médio com habilitação para Inglês nas disciplinas:
Lingua Estr. Moderna  Inglês.

Nome:

Aline Silva Okumura

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Comunicação Visual, ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Aplic. Info em Desenho Gráfico e Digital.

Nome:

Andre Luiz Camani

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado com o Médio nas disciplinas:
Formas Compositivas dos Elementos Plásticos,
Aplic.Info.Aplicados ao Design Gráfico I, II e III,
Meios de Impressão e Produção Gráfica.

Nome:

Andréia de Castro de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Tecnologia dos Processos Industriais I.

Nome:

Anna Carolina Ferasin Vilarrubia

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Médio com habilitação em Biologia ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Microbiologia.

Nome:

Antonio Reis Quedas

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Meios de Imp e Processos Gráficos,
Produção Gráfica e
Desen. Trab. Conclusão de Curso em Com. Visual

Nome:

Calixto Fernandes Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica em Química e no Ensino Médio Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Metrologia Química,
Química,
Análise Química Quantitativa,
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Op. Unit. nos Proc. Ind. II
Proteção Contra a Corrosão.

Nome:

Carlos Alberto Pereira Domingues

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Sínt. E Ident. dos Comp. Orgân II e
Análise Química Qualitativa.

Nome:

Carlos Donizete Camargo Menegatti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Tecnologia dos Mat. Inorgânicos I e
Sint. E Ident. Dos Compostos Org I.

Nome:

Carmelo Stagno Neto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Química dos Polímeros,
Química Ambiental,
Tec. dos Proc. Ind. I,
Proc. Eletroquímicos  Corrosão,
Tec. dos Mat. Inorgânicos I e
Análise Química Qualitativa.

Nome:

Cintia Regina Petroni

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Análise dos Proc. FísicoQuímicos II e
Sint. e Iden. dos Compostos Orgânicos II.

Nome:

Cláudio Roberto Passatore

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Análise de Proc. FísicoQuímicos I,
Análise de Proc. FísicoQuímicos II,
Op. Uni. nos Proc. Ind. I,
Química dos Polímeros e
Desenv. Do Trab.de Conclusão de Curso em Química,

Nome:

Cristiane Weid Alves de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica em Química, ministrado os seguintes componentes curricular:
Inglês instrumental.

Nome:

Daiana Machado dos Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretora de Serviços Acadêmicos  Resposável pelos registro acadêmicos, publicações de gdae,
cadastros na prodesp, controle e organização de documentação, atendimento de pais e alunos, emissão
de certificados e históricos e preenchimento de banco de dados.

Nome:

Daiana Machado dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação no Ensino Técnico Integrado ao Médio , ministrando os seguintes
componentes curriculares:
Educação Física
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Nome:

Daniel Fontanesi Rossi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Tópicos de Química Experimental,
Tecnologia dos Proc. Industriais I,
Ope. Unit. Nos Proc. Industriais II,
Química dos Alimentos,
Tec. dos Mat. Inorgânicos II e
Análise Química Quantitativa.

Nome:

Denis Pimentel

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado com o Médio com habilitação para Física nas disciplinas:
Física.

Nome:

Edmilson Alves da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando o
seguinte componente curricular: Informática Aplicada a Química

Nome:

Eliane Leite

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Matemática, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Matemática

Nome:

Emerson José Dias de Araujo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Física, ministrado os seguintes
componentes curriculares:
Física.

Nome:

Felipe Moreno

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Médio Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Formas Comp dos Elem plásticos,
Projeto Tridimensional e Ilustração,
Ilustração,
Projeto Tridimensional,

Nome:

Fernando Mazivieiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Influência dos Mov. Art. na Com.Visual I,
Influência dos Mov. Art. na Com.Visual II,
Formas Expressivas Bidimensionais I e II,
Ilustração e
Projeto Tridimensional.

Nome:

Francine Cristiane Bernardo Sant' Ana Candria

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em química, ministrando os seguintes
componentes curriculares:
Boas Práticas de Laboratório,
Sint. E Ident. Dos Compostos Orga e
Química.
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Nome:

Geane Pimentel Souza Frazão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em física, ministrando os seguintes
componentes curriculares:
Física.

Nome:

Helen Cristina Marinho Monegatto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando o seguinte componente curricular:
Composição Artística,
Laboratório de Criação I,
Laboratório de Criação II,
Desenv. TCC em Moda,

Nome:

Janete Silva dos Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente administrativo  departamento de recursos humanos  Responsável em auxiliar na prestação
de Contas de verba Pública, pelo controle das finanças da APM da Etec Tiquatira e pela cotação de
preços de produtos e serviços necessários para o andamento das atividades da unidade escolar.

Nome:

José Barbosa Leite Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Tec. Mat. Inorgânicos I,
Análise Química Quantitativa,
Química dos Alimentos,
Análise Química Instrumental e Metrologia Química,
Plan. e Desenv. do TCC,
Análise Química Instrumental,
Tec. dos Proc. Industriais II

Nome:

Juarez Denadai

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Análise Química Quantitativa,
Análise Química Instrumental,
Metrologia Química,
Tec. Proc. Industriais II,
Operações Uni. nos Proc. Industriais I,
Química dos Alimentos.

Nome:

Julia Coelho Brandão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado com o Médio e na habilitação de Modelagem do Vestuário nas
disciplinas:
Desenv. e Produção de Moda,
Pesquisa e Planejamento de Coleções,
Desenho Têxtil  Estamparia,
Moulage,
modelagem Informatizada,
Aplicativos Informatizados em design de moda

Nome:

Júnior Santana Rosa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Boas Práticas de Laboratório
Análise Química Qualitativa
Análise Proc. FísicoQuímicos II
Tec. Materiais Inorgânicos II.
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Nome:

Kátia Stefan de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Modelagem Plana I,
Moulage
Modelagem Informatizada.

Nome:

Leandro Erico Batista

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os seguintes
componentes curriculares:
Análise Química Qualitativa,
Análise Química Quantitativa,
Síntese e Identificação dos Compostos Orgânicos II,
Planejamento do TCC em Química,
Desenvolvimento do TCC em Química.

Nome:

Leandro Luiz da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Geografia, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Geografia.

Nome:

Leonardo Keidy Nishimoto Itiki

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Organizar e preparar ambientes didáticos (laboratórios, oficinas, de campo, setores agropecuários etc.)
destinados às aulas práticas na organização curricular dos cursos; Acompanhar e auxiliar o professor
no desenvolvimento de aulas práticas e em outras atividades didáticas dos componentes curriculares
dos cursos (recuperação paralela, progressão parcial etc.); Proceder as manutenções corretivas e
preventivas nos equipamentos, de acordo com procedimentos padronizados; Zelar pela conservação,
manutenção das máquinas, ferramentas, instalações e equipamentos de trabalho; Cumprir e fazer
cumprir as normas próprias dos laboratórios, oficinas, setores agropecuários, de campos etc.

Nome:

Léa Carana Endo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo na Secretaria Acadêmica  Realiza atendimento a pais e alunos,
arquivo de documentações, cadastro de VT para alunos e professor, alimenta registro e planilhas de
controle da vida acadêmica do aluno e auxiliar nas demais atividades do departamento.

Nome:

Ligia Viana

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Modelagem, ministrando o seguinte componente curricular:
Laboratório de Criação I e
Desenho técnico de Moda.

Nome:

Lilian do Nascimento Batista

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Técnico Integrado ao Médio ,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Formas Exp. Bidimensionais I e II,
Formas Exp. Bidimensionais I,
Produção de Imagens Fotográficas I,
Produção de Imagens Fotográficas II e
Ilustração.

Nome:

Luciana Barros de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, Comunicação Visual e no Ensino Técnico
Integrado ao Médio, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Desenho de Moda I e II,

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

22/70

29/09/2016

Centro Paula Souza
Formas Expressivas Bidimensionais II,
Formas Expressivas Bidimensionais I e II,
Ilustração e
Desenho de moda.

Nome:

Luiz Felipe Pereira Marques

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo  Colabora com a segurança dos alunos nos horários de entrada, saída
e intervalo de aulas, auxilia os professores com carteirinha de identificação dos alunos e controle de
registros de aulas dadas e não dadas.

Nome:

Marcia Pacini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual ministrando os seguintes componentes
curriculares:
MKT Cria Publ. Apl. Com. Visual II

Nome:

Marco Aurélio Pereira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Biologia ministrando os seguintes
componentes
curriculares:
Biologia,
Química Ambiental,
Microbiologia

Nome:

Marcos Rossetton Pinheiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Aplicativos Informatizados,
Laboratório de Criação II,
Desenv. e Produção em Moda,
Teorias e Formas de Comunicação.

Nome:

Marcos Sergent

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na habilitação Técnica de Química, nas disciplinas:
Análise de Proc. FísicoQuimicos I,
Química Ambiental,
Análise de Proc. FísicoQuímicos II,
Op. Uni. de Proc. Industriais I
Tec. dos Proc. Industriais II,
Tec. dos Materiais inorgânicos II.

Nome:

Maria Amélia da Costa Gomes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Laboratório de Costura I,
Laboratório de Costura II,
Modelagem Plana III.

Nome:

Maria Eugenia Milhassi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em História e na Habilitação Técnica
em Modelagem do Vestuário, ministrando os seguintes componentes curriculares:
História,
História da Moda e Indumentária I e
História da Moda e Indumentária II.

Nome:

Maria Ionara de Sousa Fonseca
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Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo  setor de Recursos Humanos: Elabora documentos, registros de
frequência de servidores administrativos e docentes, controle de entrega de chaves e equipamentos de
uso rotineiro, auxilia os professores de maneira geral.

Nome:

Maria José de Assis Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Ética e Cidadania Organizacional.

Nome:

Maria Teresa Mondin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Historia, ministrando os seguintes
componentes curriculares:
História,
Sociologia,
História da Moda e Indumentária I.

Nome:

Maria Zita de Vasconcelos Escórcio

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Analista de Suporte e Gestão: responsável pela implantação da biblioteca.
Atribuições: organização de mobiliário, levantamento de acervo disponível, pesquisa para aquisição de
acervo, elaboração de regimento e sistema de controle de empréstimo de livros, tombamento do
acervo.

Nome:

Mariana Mateus Rodrigues

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Moulage,
Desenvolvimento de Protótipo de Moda,
Desen. de TCC e
Planejamento de TCC

Nome:

Natali Savio

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretora de Serviços Administrativos  responsável pelas ações de apoio administrativo ao processo
educacional, a esse setor compete a execução das atividades de administração de pessoal, recursos
físicos, financeiros e materiais; compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio; segurança, zeladoria,
manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes, no âmbito da unidade escolar.

Nome:

Neide Marulli dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, ministrando o seguinte componente
curricular:
Tecnologia de Tecidos e Materiais,

Nome:

Neli Fernandes de Moraes Minetto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Modelagem Plana I,
Modelagem Plana II e
Tecnologia Têxtil e de Materiais.
Laboratório de Costura I/II,
Desenv. e Produção de Coleção de Moda,
planejamento e Execução de Projeto de Moda,
Planejamento e Desenvolvimento do TCC

Nome:

Neuraci aparecida Vendramel correia
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Sociologia, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Sociologia.

Nome:

Nilson Santejo Paixão

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo  Organiza planilhas de controle de recursos materiais recebidos pela
administração central do Centro Paula Souza e comprados pela APM da unidade de ensino e controla o
uso de materiais de escritório e de uso dos cursos.

Nome:

Patrícia da Silva Yokomizo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Laboratório de Criação III

Nome:

Pâmela de Oliveira Soares

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Microbiologia.

Nome:

Priscila do Reis Amélio

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Técnico Administrativo  setor diretoria: Auxiliar no controle de agenda de reunião e eventos
da unidade, realiza a prestação de contas da APm, busca parcerias para eventos e cursos, auxilia o
diretor da unidade na administração dos setores.

Nome:

Priscila dos Reis Amélio

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário, ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Língua Estrangeira Moderna  Inglês,
Língua Portuguesa e Literatura,
Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

Nome:

Rafael Nonato Oliveira Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual ministrando os seguintes componentes
curriculares:
Aplicativos Info em Design Gráfico I
Aplic. Info Design Gráfico e Digital

Nome:

Renata Cristina Garcia

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Direção da escola

Nome:

Renato Apolo Prado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Matemática, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Matemática,
Física

Nome:

Romy Viana Pedro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na habilitação técnica de Modelagem do vestuário e química na disciplina:
Linguagem, Trabalho e Tecnologia.
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Nome:

Rosa Maria Ruegger de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando o seguinte componente curricular:
Língua Portuguesa e Literatura

Nome:

Rosina de Paula Ferracciu Ferraz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Comunicação Visual e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Apli. Info em Design Gráfico I,
Apli. Info em Design Gráfico II,
Apli. Info em Design Gráfico III
Plan. e Desenv. de TCC em Com. Visual.

Nome:

Sara Daniela Gonçalves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando os seguintes componentes curriculares:
Análise de processos físicoquímicos,
Tecnologia dos processos industriais,
Metrologia química.

Nome:

Sérgio Ullrich

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio e na habilitação técnica de Com. Visual, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Filosofia e
Ética e Cidadania Organizacional.

Nome:

Silvânia Alcovia

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no Ensino Técnico Integrado ao Médio com habilitação em Educação Física, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Educação Física

Nome:

Simony Rodrigues Ibanhez

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química, ministrando o seguinte componente curricular:
Análise Química Qualitativa e
Desenvolvimento de TCC.

Nome:

Tania Cristina do Ramo Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Desenho Técnico em moda,
Ilustração em moda,
Desenho TêxtilEstamparia,

Nome:

Thais Sauer Recco Martins Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação Técnica de Modelagem do Vestuário e no Ensino Técnico Integrado ao Médio,
ministrando os seguintes componentes curriculares:
Desenho de moda I/II
Moulage.
Planejamento do TCC,
Laboratório de Criação III,
Desenvolvimento do TCC,
Ilustração de moda.

Nome:

Vanda Cristina Gumieiro Franco
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora na Habilitação de Ensino Médio, ministrando o seguinte componente curricular:
Língua Portuguesa e Literatura.

Nome:

Willian Moreira Miguel

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor na Habilitação Técnica de Química e no Ensino Técnico Integrado ao Médio, ministrando os
seguintes componentes curriculares:
Química,
Tópicos de Química Experimental,
Tecnologia dos Materiais Inorgânicos,
Análise dos proc. físicoquímicos I e II,
Análise química Qualitativa,
Operações Unitárias nos Processos Industriais,
Processos Eletroquímicos  Corrosão
Química dos Polímeros.

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FÍSICOS
A Etec Tiquatira está localizada na Av. Condessa Elizabeth Robiano, n º 5200, no Jardim América da Penha e fica bem
próxima aos terminais de ônibus Penha e Aricanduva. A unidade possui 3 prédios distintos e uma quadra externa. No prédio
1, funciona a parte administrativa. No andar térreo deste prédio, há 7 salas de aula, 2 laboratórios de química, secretaria
acadêmica e diretoria de serviços administrativos.
No 1º andar são 8 salas de aula, sala de coordenação, sala dos professores, sala da diretoria, copa, laboratório de
Microbiologia, laboratório de fotografia e laboratório de produção gráfica. No segundo andar, a escola conta com 2 oficinas de
costura, 7 laboratórios de informática, 1 biblioteca, 1 sala de estudos e 1 oficina de modelagem. O prédio 2 abriga cantina da
escola.
No prédio 3, fica o anfiteatro e, finalmente, nos fundos do terreno, temos uma quadra coberta e os vestiários feminino e
masculino. Há que se destacar que o prédio conta com a infraestrutura adequada para o atendimento de pessoas com
deficiência, pois nele há banheiros adaptados, rampas e elevador.
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Produção Gráfica

Área:

45 m²

Descrição:

Área em construção

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Anfiteatro

Área:

128 m²

Descrição:

Ambiente com 180 poltronas que disponibiliza computador e datashow para projeções.

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 01

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 02

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 03

Área:

60 m²
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Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 04

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 05

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 06

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 07

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 08

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 09

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 10

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 11

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 12

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 13

Área:

60 m²

Descrição:
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Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 14

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula n° 15

Área:

60 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Arquivo

Área:

17 m²

Descrição:
Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Biblioteca

Área:

176 m²

Descrição:

Ambiente em construção.

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Cantina

Área:

40 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Copa

Área:

24 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Depósito

Área:

10 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Diretoria

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Microbiologia

Área:

90 m²

Descrição:

Ambiente com 2 bancadas e equipamentos para aulas.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática I

Área:

60 m²

Descrição:

Sala de informática com 20 computadores e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar
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Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática II

Área:

60 m²

Descrição:

Sala de informática com 20 computadores e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática III

Área:

60 m²

Descrição:

Sala de informática com 20 computadores e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática IV

Área:

60 m²

Descrição:

Ambiente em construção.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática V

Área:

60 m²

Descrição:

Ambiente em construção.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratótio de Informática VI

Área:

60 m²

Descrição:

Sala de informática com 20 computadores e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática VII

Área:

60 m²

Descrição:

Sala de informática com 20 computadores e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Oficina de Costura I

Área:

90 m²

Descrição:

Oficina com 20 máquinas de costura, um computador e uma lousa branca.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Oficina de Costura II

Área:

90 m²

Descrição:

Oficina com 20 máquinas de costura, um computador e uma lousa branca.

Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Fotografia

Área:

45 m²

Descrição:

Ambiente equipado com iluminação e fundo infinito para aulas de fotografia.

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Química I

Área:

90 m²

Descrição:

Ambiente com 20 banquetas, 2 bancadas, 1 lousa branca e equipamento de medição e
pesquisa na área de química

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Química II
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Área:

90 m²

Descrição:

Ambiente com 20 banquetas, 2 bancadas, 1 lousa branca e equipamento de medição e
pesquisa na área de química

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Pátio Coberto

Área:

950 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Pátio Descoberto

Área:

1300 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Quadra Poliesportiva Coberta

Área:

660 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala Coordenação Pedagógica

Área:

20 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Refeitório

Área:

80 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala do Grêmio

Área:

14 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala dos Professores

Área:

35 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Masculino

Área:

4 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Feminino

Área:

4 m²

Descrição:
Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Feminino

Área:

4 m²
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Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Masculino

Área:

4 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Feminino

Área:

4 m²

Descrição:
Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Deficiência Masculino

Área:

4 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Administrativo Feminino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Administrativo Masculino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Feminino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Masculino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Feminino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Masculino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Feminino

Área:

21 m²

Descrição:
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Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Sanitário Aluno Masculino

Área:

21 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Arquivo Morto

Área:

11 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Vestiário Feminino

Área:

80 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Vestiário Masculino

Área:

80 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Reunião

Área:

15 m²

Descrição:
Localização:

1° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala do Servidor

Área:

10 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Secretaria Acadêmica

Área:

14 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Diretoria de Serviços Administrativo

Área:

15 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Manutenção

Área:

10 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Limpeza

Área:

6 m²

Descrição:
Localização:

Térreo
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Identificação do Ambiente:

DML

Área:

6 m²

Descrição:
Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

Portaria

Área:

6 m²

Descrição:
Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Sala de Estudos

Área:

60 m²

Descrição:

Ambiente com mesas redondas e cadeiras, destinadas a grupos de estudos entre alunos.

Localização:

2° Andar

Identificação do Ambiente:

Oficina de Modelagem

Área:

35 m²

Descrição:

Ambiente com 3 bancadas, manequins e lousa branca para aulas de moda.

Localização:

Térreo

Identificação do Ambiente:

AnteSala

Área:

10 m²

Descrição:

RECURSOS MATERIAIS
A escola tem a maioria dos recurssos necessários para o seu funcionamento, recentemente adquirimos uma mesa de luz
para p curso de comunicação visual como troca de serviçoes (desenvolvimento de uma cartilha de orientações sobre o
transito para crianças a partir de 9 anos) realizado com a polícia militar de São Paulo, outra doação que recebemos foi duas
capelas para o curso de Quimica doadas pelo Hospital Geral de Guanazes, onde trabalha o coordenador de curso.
Adquirimos e equipamos ttres sals de aula co m telão e projetor multimidia utilizando a verba da APM. realizamos a
manutenção de todas as máquinas de costura com a verba da APM e o trabalho voluntário de pai de aluno. Precisamso
urgente resolver o problema de softwere AUDACES para as aulas de Modelagem Informatizda do curso Técncio em
Modelagem do Vestuário, sabemos que a aquisição deste softwere está atrelado ao desenrolar da parceria coma empresa
fornecedora do memso.
Quantidade Bem
1
18

Departamento/Ambiente

Access Point Netgear

Laboratório de Informática

Agitador Mag.

Laboratório de Química

1

agitador magnético

Laboratorio de Química

1

Agitador Magnético

Laboratorio de Química

3

Agitador Mecanico

Laboratório de Química

3

Agitador Mecanico

Laboratorio de Química

1

Analisador de umidade

Laboratório de Química

1

Aparelho de DVD

Sala da Direção

1

Aparelho de Fax

Secretaria Acadêmica

Aparelho Telefonico

Diretoria de Serviços Administrativos

8

Ar Condicionado

Laboratório de Informática

3

Armario

Oficina de Costura I

2

Armario

Oficina de Modelagem

2

Armario de Aço

Biblioteca

Armario Vestiario de Aço

Vestiario

2

Armário

Oficina de Costura II

2

Armário Alto

Sala da Direção

1

Armário Alto

Diretoria de Serviços Administrativos

12

30
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2

Armário Alto

Secretaria Acadêmica

1

Armário de Aço

Laboratório de Informática I

1

Armário de Aço

Sala de Aula n° 10

2

Armário de Aço

Depósito

1

Armário Médio

Laboratório de Informática V

1

Armário Médio

Laboratório de Informática VII

1

Armário Médio

Laboratório de Informática III

1

Armário Médio

Laboratório de Informática II

1

Armário Médio

Laboratório de Informática VI

1

Armário Médio

Diretoria de Serviços Administrativo

1

Armário Médio

Laboratório de Informática IV

1

Armário Médio

Laboratório de Informática I

3

Armário Vestiário de Aço

Sala dos Professores

Arquivo c/ 04 gavetas

Diretoria de Serviços Administrativos
e Secretaria Acadêmica

4

Arquivo de Aço

Depósito

1

Arquivo de Aço

Sala da Direção

1

Arquivo de Aço

Sala da Coordenação Pedagógica

1

Atlas do Corpo Humano

Biblioteca

2

Balança de Precisão

Laboratório de Química

4

Balança Digital Analítica

Laboratório de Química

1

Balança Eletronica

Laboratório de Química

1

Banhi Termostático

Laboratorio de Química

1

Banho de Ultrassom

Laboratório de Química

1

Banho de Ultrassom

Laboratorio de Quimica

2

Banho Maria

Laboratório de Química

2

10

Banho Maria 8 bocas

Laboratorio de Química

15

Banqueta

Oficina de Moda

20

Banqueta

Laboratório de Química I

20

Banqueta

Laboratório de Química II

8

Banqueta

Laboratório de Microbiologia

1

Barsa Universal Standard

Biblioteca

6

Bebedouro

Corredores

1

Bebedouro Elétrico de Garrafão

Secretaria Acadêmica

2

Bebedouro Elétrico de Pressão

Corredor Térreo

2

Bebedouro Elétrico de Pressão

Corredor 1° Andar

2

Bomba de Vácuo

Laboratório de Química

Bonecos Articulados

Oficina de Modelagem

3

Cabideiros

Oficina de Modelagem

1

Cabo de Força

Sala do servidor

30

Cadeira

Laboratório de Informática II

4

Cadeira

Sala Zen

1

Cadeira

Sala de Aula n° 3

1

Cadeira

Sala de Aula n° 10

1

Cadeira

Sala de Aula n° 11

1

Cadeira

Sala de Aula n° 12

2

Cadeira

Laboratório de Física e Biologia

28

Cadeira

Laboratório de Informática VII

3

Cadeira

Diretoria de Serviços Administrativo

1

Cadeira

Sala de Aula n° 09

1

Cadeira

Sala de Aula n° 2

1

Cadeira

Sala de Aula n° 1

3

Cadeira

Área Externa

1

Cadeira

Sala de Aula n° 4

3

Cadeira

Secretaria Acadêmica

80
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1

Cadeira

Sala de Aula n° 6

28

Cadeira

Auditório

30

Cadeira

Sala de Aula n° 14

30

Cadeira

Laboratório de Informatica III

40

Cadeira

Laboratótio de Informática I

4

Cadeira

Sala da Direção

15

Cadeira

Sala dos Professores

28

Cadeira

Laboratório de Informática VI

45

Cadeira Fixa

Laboratório de Informática I

45

Cadeira Fixa

Laboratório de Informática IV

45

Cadeira Fixa

Laboratório de Informática III

45

Cadeira Fixa

Laboratório de Informática V

Cadeira Giratória sem Braços Revestida na Cor Azul

Diretoria de Serviços Administrativo e
Secretaria Acadêmica

30

Cadeiras

Sala de Aula n° 12

22

Cadeiras

Oficina de Costura I

2

Cadeiras

Oficina de Modelagem

1

Cambina de Fluxo Unidirecional Vertical

Laboratório de Física e Biologia

6

Camera Digital NIKON

Curso de Comunicação Visual

1

4

Capela de Fluxo

Laboratório de Química

20

Cavalete para Desenho

Sala de Aula n° 14

20

Cavalete para Desenho

Sala de Aula n° 13

20

Cavalete para Desenho

Sala de Aulan° 12

1

Câmera Digital Sony

Depósito

3

Centrifuga Baby

Laboratório de Química

1

chapa aquecedora

Laboratorio de Química

4

Chuveiro LavaOlhos

Laboratorios de Química

21

Computador

Laboratório de Informática V

21

Computador

Laboratório de Informatica I

21

Computador

Laboratório de Informática II

1

Computador

Auditório

21

Computador

Laboratório de Informática VI

21

Computador

Laboratório de Informática IV

21

Computador

Laboratório de Informática III

21

Computador

Laboratório de Informática VII

Condutivímetro

Laboratório de Química

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 02

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 09

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 04

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 05

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 03

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 06

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 07

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 08

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 10

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 11

40

Conjunto Escolar

Sala de Aula n° 01

6

Contador

Laboratório de Química

1

Contador de Colonias Eletronicas

Laboratório de Química

1

Deionizador

Laboratório de Química

1

Destilador de agua

Laboratorio de Química

2

Destilador de Água

Laboratório de Química

1

Destilador de Nitrogenio

Laboratorio de Quimica

1

Destilador de Nitrogênio

Laboratório de Química

1

espectrofotômetro

Laboratorio de Química

2
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21

Estabilizador

Laboratório de Informática

21

Estabilizador de Tensão

Laboratório de Informática VI

21

Estabilizador de Tensão

Laboratório de Informática I

4

Estabilizador de Tensão

Secretaria Acadêmica

3

Estabilizador de Tensão

Diretoria de Serviços Administrativos

2

Estabilizador de Tensão

Sala Zen

21

Estabilizador de Tensão

Laboratório de Informática VII

21

Estabilizador de Tensão

Laboratório de Informática II

2

Estação de Trabalho

Diretoria de Recursos Humanos

1

Estação de Trabalho

Diretoria

1

Estação de Trabalho

Diretoria Academica

1

Estação de Trabalho

Diretoria de Serviços Administrativo

2

Estação de Trabalho

Secretaria Acadêmica

1

Estação de Trabalho

Diretoria Academica

25

Estante de Aço

Biblioteca

6

Estante Desmontavel de Aço

Biblioteca

1

Estufa de secagem e Esterelização

Laboratório de Física e Biologia

1

Estufa Digital

Laborátorio de Química

1

estufa elétrica

Laboratorio de Química

1

extrator de gordura

Laboratorio de Química

1

Feadyrails

Sala do servidor

6

Ferro Doméstico

Oficina de Modelagem

1

Ferro Elétrico

Oficina de Modelagem

1

Filmadora

Sala da Direção

1

Fogão Atlas Branco

Copa

1

Fogão Convencional

Depósito

1

Forno Tipo Doméstico

Copa

1

Fotometros

Laboratorio de Química

1

Impressora HP Laser Jet P3015

Diretoria de Serviços Administrativo

1

Impressora HP Laser Jet P3015

Sala da Coordenação Pedagógica

1

Impressora HP Laser Jet P3015

Secretaria Acadêmica

1

Impressora HP Laser Jet P3015

Sala dos Professores

1

Impressora Jato de Tinta

Diretoria

1

Kit de Midia

Sala do servidor

1

Kit Montagem para Maquina de Costura

Oficina de Modelagem

1

Kit Montagem Para Maquina de Costura Overloque

Oficina de Costura

33

Manequim

Oficina de Modelagem

2

Manequim

Oficina de Costura II

6

Manequim

Oficina de Costura I

Manta Aquecedora

Laboratorio de Química

1

Maquina Costura Reta

Oficina de Costura

1

11

Maquina de cortar tecido

Oficina de Modelagem

12

Maquina de Costura

Oficina de Costura 59 e 60

12

Maquina de Costura

Oficina de Costura 59 e 60

1

Maquina de Costura Completa

Oficina de Modelagem

1

Maquina de Costura Overloque

Oficina de Costura

1

Maquina de Costura Overloque

Oficina de Modelagem

7

Maquina de costura reta

Oficina de costura 59 e 60

6

Máquina de Costura

Oficina de Modelagem

20

Máquina de Costura

Oficina de Costura I

Máquina De Costura Botoneira

Oficina de Costura

Máquinas de Costura

Oficina de Costura II

2

Medidor de PH

Laboratório de Química

4

Mesa Com 4 Cadeiras Acoplada em Formica

Refeitório

8

Mesa de Corte

Oficina de Modelagem

3
11
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5

Mesa de Reunião Redonda

Biblioteca

1

Mesa de Reunião Retangular

Sala dos Professores

1

Mesa Digitalizadora

Laboratorio de Comunicação Visual

Mesa Digitalizadora Wacom

Laboratório de Com. Visual

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 04

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 03

4

Mesa Escrivaninha

Biblioteca

2

Mesa Escrivaninha

Oficina de Modelagem

2

Mesa Escrivaninha

Auditório

1

Mesa Escrivaninha

Laboratório de Física e Biologia

1

Mesa Escrivaninha

Sala dos Professores

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 10

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 02

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 01

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 12

1

Mesa Escrivaninha

Sala de Aula n° 07

2

Mesa Escrivaninha

Diretoria de Serviços Administrativos

2

Mesa Escrivaninha

Secretaria Acadêmica

1

Mesa Escrivaninha com 2 Gavetas

Biblioteca

1

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Sala de Aula n° 11

1

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Sala de Aula n° 09

2

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Sala dos Professores

1

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Área Externa

1

Mesa Escrivaninha com 3 Gavetas

Sala de Aula n° 06

1

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Sala de Aula n° 08

2

Mesa Escrivaninha Com 3 Gavetas

Sala Zen

21

Mesa para Computador

Laboratório de Informátca VI

21

Mesa para Computador

Laboratório de informática VII

21

Mesa para Computador

Laboratório de Informática II

21

Mesa para Computador

Laboratório de Informática I

2

Mesa Para Impressora

Biblioteca

21

Mesa Para Impressora

Laborátorio de Informática V

1

Mesa Para Impressora

Sala dos Professores

3

Mesa Para Impressora

Diretoria de Serviços Administrativos

2

Mesa Para Impressora

Diretoria Academica

3

Mesa Para Impressora

Secretaria Acadêmica

2

Mesa Para Impressora

Diretoria Academica

2

Mesa Para Impressora

Diretoria

1

Mesa Para Impressora

Coordenação

2

Mesa Para Impressora

Diretoria de Recursos Humanos

2

Mesa Redonda

Biblioteca

2

Mesa Reunião Redonda

Sala n° 30

1

Mesa Reunião Redonda

Sala Coordenação Pedagógica

4

26

Mesa Vibratória

Laboratório de Química

21

Microcomputador

Laboratório de Informática II

21

Microcomputador

Laboratório de Informática I

21

Microcomputador

Laboratório de Informática VI

3

Microcomputador

Diretoria de Serviços Administrativo

4

Microcomputador

Secretaria Acadêmica

21

Microcomputador

Laboratório de Informática VII

2

Microcomputador

Sala Zen

Microcomputador APPLE IMAC

Laboratorio de Informatica

1

Microondas

Copa

1

Microondas

Refeitório

26
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Monitor

Sala do servidor

21

1

Monitor de Video Policromatico

Laboratorio IV

21

Mouse Óptico

Laboratório de Informática I

2

Mouse Óptico

Sala Zen

3

Mouse Óptico

Diretoria de Serviços Administrativos

21

Mouse Óptico

Laboratório de Informática II

1

Multi HP Laser Jet M2727nf

Secretaria Acadêmica

1

NoBreak Microprocessador

Sala do Servidor

3

Notebook

Depósito

Papel Chamex

Núcleo Administrativo e Biblioteca

Papel Higiênico

Sanitarios Fem. e Masc.

Papel Toalha

Sanitarios

1

Patrimonio da Humanidade

Biblioteca

1

Poltrona Giratória Com Braços Fixos Revestida em Azul

Secretaria Acadêmica

1

Poltrona Giratória Com Braços Fixos Revestida em Azul

Sala da Direção

1

Poltrona Giratória Com Braços Fixos Revestida em Azul

Diretoria de Serviços Administrativo

31

Ponto por Ponto  Costura Pronta

Biblioteca

2

porta de correr cristal temperado

biblioteca

9

Prateleiras de aço

Biblioteca

1

Prismatec Autoclaves

Laboratório de Física e Biologia

1

Projetor Multimidia

Curso de Modelagem do Vestuario

1

Projetor Multimidia

Cuso de Comunicação Visual

1

Projetor Multimidia

Curso de Química

3

Projetor Multimídia

Depósito

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática VI

1

Projetor Multimídia Hitachi

Sala de Vídeo

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática VII

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática V

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática III

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática II

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática I

1

Projetor Multimídia Hitachi

Laboratório de Informática IV

1

Quadro Branco

Sala de Aula n° 07

1

Quadro Branco

Sala de Aula n° 06

1

Quadro de Aviso Revestido em Cortiça

Diretoria de Serviço Administrativo

4

Quadro de Aviso Revestido em Cortiça

Recepção

1

Quadro de Aviso Revestido em Cortiça

Sala de Aula n° 10

3

Quadro de Aviso Revestido em Feltro Acrílico na Cor Verde

Sala dos Professores

1

Quadro de Aviso Revestido em Feltro Acrílico na Cor Verde

Secretaria Acadêmica

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 09

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 10

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 14

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 01

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 04

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 02

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 03

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 11

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 12

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 13

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 15

1

Quadro Verde

Sala de Aula n° 08

1

Rack Fibracem

Sala do Servidor

1

Refrigerador

Copa

1

Relógio sinalizador digital

Diretoria de serviços administrativos

2

Retroprojetor

Depósito

442
62
159
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1

Servidor

Sala do servidor

1

Swith Netgear

Sala do Servidor

1

Tábua de Passar Roupa

Oficina de Costura I

1

Tábua de Passar Roupa

Oficina de Costura II

3

Tábua de Passar Roupa

Oficina de Modelagem

1

Teclado Quietkey

Sala do servidor

21

Teclado Standard

Laborátorio IV

1

Tela de Projeção

Anfiteatro

2

Tela de Projeção Tensionada

Anfiteatro

1

Televisor

Sala da Direção

1

Televisor 55 polegada

Biblioteca

1

Torre para rack

Sala do servidor

3

Ventilador Coluna

Diretoria de Serviços Administrativos

1

Ventilador Oscil Coluna

Sala da Direção

1

Ventilador Oscil Coluna

Coordenação

1

Ventilador Oscil Coluna

Diretoria de Recursos Humanos

1

Ventilador Oscil Coluna

Sala dos Professores

1

Ventilador Oscil Coluna

Secretaria Academica

1

Ventilador Oscil Coluna

Sala do Almoxarife

2

Ventilador Oscil Parede

Sala dos Professores

1

Ventilador Oscil Parede

Laboratorio de Microbiologia

1

Ventilador Oscil Parede

Sala do Almoxarife

1

Ventilador Oscil Parede

Laboratorio de Química 01

1

Ventilador Oscil Parede

Laboratorio de Química 02

2

Ventilador Oscil Parede

Biblioteca

30

Ventilador Oscil Parede

Salas de Aula

1

Ventilador Oscil Parede

Oficina de Costura 01

1

Ventilador Oscil Parede

Sala de Modelagem

1

Ventilador Oscil Parede

Diretoria Academica

1

Ventilador Oscil Parede

Oficina de Costura 02

1

Ventilador Oscil Parede

Coordenação

1

Ventilador Oscil Parede

Diretoria de Serviços Administrativo

RECURSOS FINANCEIROS

A receita da escola vem de duas fontes: APM e Verba da CETEPS, podemso observar que nossa arrecadação da
APM é de 78% e a verba da CTEPS é de 22%, no ano de 2015 arrecadamos um total de R$ 253.163,00, este
dinheior foi utilizado para melhorias da escola, pagamentos do vestibulinhos entre outras coisas, todas
evidenciadas nos balancetes da APM e do setor administrativo.
Fonte
APM
Verba
Total

Valores em reais Porcentagem
195563
78%
57600
22%
253163
100

Gastos / fixos
Vestibulinho (meio/ano)
Vestibulinho (final/ano)
Insumo
Contabilidade
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Agua
6,200

Luz
5,000

Obs: Lembrando que esses gastos, é montado um documento chamado TRIL (Termo de Recebimento, Inspeção e
Liquidação) que é mandado para o Centro Paula Souza que paga esses débitos, porém temos uma
responsabilidade, digamos sustentável, para evitarmos desperdícios;
Conclusão:
Para que possamos nos planejar durante os próximos 5 anos, necessitamos de fato saber quanto temos
aproximadamente de valores e quanto gastamos.
Sem dúvida, já fazemos o nosso melhor mantendo o funcionamento da escola, mesmo tendo cursos com despesa
alta, porém com a contribuição da APM conseguimos funcionar de maneira satisfatória, oferecendo uma estrutura
confortável para os nossos alunos, por exemplo ampliando o ambiente do refeitório, disponibilizando mais mesas
e cadeiras no pátio, ampliando o espaço do refeitório com mais marmiteiros e microondas e geladeiras.
Assim, como facilitando a dinâmica das aulas com esse planejamento financeiro conseguimos também
disponibilizar ainda em 2015, três salas multimídia com wifi, oportunizando aos nossos alunos aulas
diferenciadas.
Pensando numa projeção dessas metas para os próximos 5 anos, temos visado aumentar as contribuições
voluntárias da APM não apenas com eventos de socialização entre os alunos, tais quais realizamos o ano passado
com duas festas, cujo os retornos financeiros foram significativos o possibilitaram alguns avanços e melhorias,
mas também, com uma conscientização da importância da Associação de Pais e Mestres, para que assim
estimulasse os nossos alunos a entender melhor como o investimento dele é aplicado na escola, estimular também
na conservação do próprio patrimônio, evitando gastos repetitivos, por exemplo. Outro aspecto seria criando
novas parcerias, com empresas e colaboradores, o que de certa forma nos geraria um marketing externo, trazendo
não apenas reconhecimento, mas estímulo para contribuições, ou seja, ao invés de termos apenas três salas
multimídia, poderíamos ter todas, quem sabe.

Ou seja, associando essas duas ferramentas planejamentos de recursos voluntários (APM) e um bom
desenvolvimento de marketing, poderíamos vislumbrar para os próximos 5 anos, não apenas o desempenho
satisfatório, e sim alcançaríamos patamares maiores.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI: Serviços de Limpeza Predial
Funcionárias: MERCIA DA SILVA MENDES, MARIA ZULEIDE DA SILVA, ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA,
FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA, ELISANGELA DA SILVA LEANDRO.
Vigência: 15 (quinze) meses consecutivos e ininterruptos.
Gestor: Nanci Maria da Luz Caparroz Rodriguez

SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA  EPP: Serviços de Vigilância Predial
Funcionários: ALCIDES TADEU DA SILVA, APARECIDO PEREIRA VITA, ARNALDO FERREIRA DE MELO, JUCI
APARECIDA DE SALES,EDIMAR MAGNO TEIXEIRA, ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA, LEONARDO TAVARES DA
SILVA, LUIZ GREGÓRIO DOS SANTOS,FLAVIA DE MENEZES, SILVINO SOUZA DA SILVA, WELLINGTON DOS SANTOS
PEREIRA, ZELY MONTAN LOPES GOMES.
Vigência: 15 (quinze) meses consecutivos e ininterruptos.
Gestor: Nanci Maria da Luz caparroz Rodriguez

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES  2016
Denominação:

Associacao de Pais e Mestres

Descrição:

DIRETORIA EXECUTIVA
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 Diretor Executivo: Neli Fernandes de Moraes Minetto
 ViceDiretor Executivo: Willian Moreira Miguel

 Secretario: Leandro Erico Batista
 Diretor Financeiro: Sonia Regina Barrela Martins
 ViceDiretor Financeiro: Geane Pimentel de Souza Fraz?
 Diretor Cultural e de Esportes: Daiana Machado dos Santos
 Diretor de Patrimonio: Alessandro Segala Romano

CONSELHO DELIBERATIVO
 Presidente: Wilson Neres de Andrade
 Membro – Aline Silva Okumura
 Membro – Luiz Felipe Pereira Marques
 Membro – Marcos Rosseton Pinheiro
 Membro  Antonieta Di Monaco Morrone
 Membro – Robinson Luiz Fontalva
 Membro – Neli Paulino de Aguiar
 Membro – Evandro Foltran
 Membro – Kaique Rodrigues da Silva
 Membro  Nadine Vit? Andrade Rodrigues
 Membro  Vanda Cristina Gumiero Franco
CONSELHO FISCAL
 Membro – Fernanda de Souza Monteiro
 Membro  Simone Villalba Marzulli
 Membro  Renato Apolo Prado
Eleicao para a APM realizada em 26 de maio de 2014.
Periodo de vigencia da gestao 26.5.2014 a 26.5.2015

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

Membros:
Presidente nato: Renata Cristina Garcia
Representante das Diretorias de Serviço/Relações Institucionais: Natali Fernandes Savio
Representante dos professores: Marco Aurélio Pereira
Representante de serviços técnicos administrativos: Daiana Machado dos Santos
Representantes de pais de alunos: Sonia Regina Barella Martins
Representantes dos alunos: Pedro Henrique Lacerda
Representante de instituições auxiliares:
Representante da comunidade estraescolar: Alexandre Cantagallo

S? Regina Barrella Martins, m?de aluno;
Ilana Conti, aluna Etim CV;
Daniel Fontanesi, professor do curso de Quimica;
Renata Cristina Garcia, coordenadora Ensino Tecnico Integrado ao Medio;
Nilson Santejo Paixao, almoxarife;
Raquel Molino da Silva,Coordenadora Pedagogica;
Renato Apolo Prado, Orientador Educacional
Comunidade Extraescolar
Elaine Cristina Gasperine  Coordenadora da EMEF CEU Tiquatira

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

42/70

29/09/2016

Centro Paula Souza
Edson Farias Lima  Empresario
Outros colaboradores
Dayane da Silva Santos  Diretora de Servicos Academico
Nanci Maria da Luz Caparroz Rodriguez  Diretora de Servicos Administrativo
Lea Carana Endo  Auxiliar Administrativo
Janete Silva dos Santos  Assistente Administrativo
Leonardo Keidy Nishimoto  Auxiliar Docente

Eleicao do Conselho de Escola realizada em 01 de dezembro de 2014.

MISSÃO

A missão da ETEC Tiquatira é oferecer um ambiente propício à formação integral do ser humano,
proporcionando uma educação comprometida com a ética e a cidadania, estimulando o desenvolvimento do
indivíduo crítico e competente para atuar no seu desenvolvimento e o progresso do país.
VISÃO

Ser reconhecida como referência em educação técnica e de nível médio de qualidade, e como unidade
especializada em projetos interdisciplinares, aumentando a empregabilidade e a busca pela formação universitária
de qualidade para nossos alunos tanto por suas capacidades técnicas e acadêmicas quanto humanas e cidadãs.
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Histórico da Penha

A Penha de França, ou simplesmente Penha, é um distrito da região leste da cidade brasileira de
São Paulo. Significado do nome Penha. [Do esp. peña.] S. f. 1. Grande massa de rocha isolada e saliente,
penhasco, penedo.

História

Um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, a Penha de França começou a ser povoada ao
redor da antiga ermida de Nossa Senhora da Penha, capela construída no ano de 1667. Nuno Sant'Ana,
historiador e antigo chefe da Subdivisão de Documentação Histórica do Departamento de Cultura da
prefeitura de São Paulo, relata que a Penha teve seu início na segunda metade do século XVII, citando uma
petição em que o licenciado Mateus Nunes de Siqueira obteve uma sesmaria do capitãomor Agostinho de
Figueiredo, a 5 de setembro de 1668. Sant'Ana menciona também que no ano de 1682 era proprietário e
protetor da "Senhora da Penha de França", o padre Jacinto Nunes, filho ou irmão do licenciado Mateus
Nunes de Siqueira, que a dotou com bens e raízes, conforme consta em seu testamento aberto de fevereiro
de 1684.
A antiga freguesia de Nossa Senhora da Penha de França era, no século XVII, passagem obrigatória
para os viajantes que se deslocavam entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro.

Atualidade

"Pesquisas de diversas entidades e instituições de todos os segmentos de nossa economia mostram
que a Região Leste é uma das mais emergentes da cidade. Lançamentos imobiliários, novos corredores de
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transporte, nascentes pólos industriais e melhorias na infraestrutura local apontam para um crescimento
positivo e constante."  Disponível em: http://www.encontrodeempresarios.com.br/mercado.php

Transporte

A infraestrutura de transporte na Penha sempre foi muito boa, o que impulsionou crescimento
imobiliário e o comércio. O distrito é atendido pela Linha 3Vermelha do Metrô paulistano, que acabou por
substituir a antiga EFCB. As estações do metrô que atendem a Penha são: Penha, Vila Matilde, Guilhermina
Esperança e Patriarca.
Para um futuro próximo o bairro terá mais estações de metrô. A futura linha 15  Branca passará
pelas estações Penha, Penha de França e Tiquatira. Isso valorizará ainda mais o bairro, tanto na zona leste
como na cidade, como centro comercial e um crescente polo corporativo. Disponível em:
http://www.zlimovel.com.br.

Comércio

Além de várias lojas de departamento, o bairro conta com o Shopping Center Penha, um dos
maiores centros de compras da Zona Leste de São Paulo. Construído em 1992, o centro comercial possui
cinemas, área de eventos, ampla praça de alimentação e mais de 200 lojas. As principais ruas comerciais
do bairro são: Rua Padre João, Rua Dr. João Ribeiro e Avenida Penha de França; além da Praça 8 de
Setembro e Largo do Rosário.
Dados da Associação Comercial de São Paulo, em 2006, na Penha, por exemplo, cerca de 60% dos
associados do bairro eram do comércio, 35% das empresas estão ligados a prestação de serviços e o
restante à indústria.

Lazer

Além do tradicional Clube Esportivo da Penha, o bairro possui uma região com ampla área verde
localizada na Avenida Governador Carvalho Pinto (antiga Tiquatira), já nas proximidades do bairro do
Cangaíba. Há também um parque nesta avenida com uma pista multiuso de skate, ciclovia e local para
caminhadas.
No local encontramos grande quantidade de agências de automóveis, bares, restaurantes, lojas,
postos de gasolina, clubes e associações esportivas com diversos eventos para a comunidade, além de
teatro ao ar livre e espaço para shows musicais.

Religião

No bairro há várias igrejas, incluindo:
•
•
•
•
•
•

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, erguida no local de uma capela do ano de 1667
Basílica Nossa Senhora da Penha
Igreja Nossa Senhora de Montevirgem e São Luís Gonzaga
Comunidade São Judas Tadeu
Seichonoie
Centro Espírita "Bezerra de Menezes"
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Centro Espírita "Laços Eternos"
Centro Espírita "Fraternidade de Luz"
Igreja Metodista da Penha
Instituição Religiosa Perfect Liberty (PL)

Distritos limítrofes
• Guarulhos (norte)
•
•
•
•

Cangaíba (norte)
Ponte Rasa e Artur Alvim (leste)
Vila Matilde (sul)
Tatuapé e Vila Maria (oeste)
Fonte: http://www.encontrapenha.com.br/penha/historiadapenha.shtml

Subprefeitura da Penha  Zona Leste 1
Distritos administrativos: Artur Alvim , Cangaíba , Penha e Vila Matilde
Site: http://penha.prefeitura.sp.gov.br
Email: penhanap@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 21413233 / 21413150
Endereço: Rua Candapuí, 492 Bairro: Penha  CEP: 03621000
População total: 472.853 habitantes
População de 0 a 9 anos: 55.536 habitantes
População de 10 a 14 anos: 33.472 habitantes
População de 15 a 19 anos: 33.424 habitantes
População de 20 a 29 anos: 83.065 habitantes
População de 30 a 59 anos: 198.995 habitantes
População com 60 anos ou mais: 68.360 habitantes
Área geográfica total: 43,40 km²
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)  Censos Demográficos / SMDU/Dipro 
Retroestimativas e Projeções 2011

Bairros
A Penha está situada na Zona Leste 1 e abrange os bairros:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chácara da Penha
Engenheiro Trindade
Guaiaúna
Jardim América da Penha
Jardim Concórdia
Jardim do Norte
Jardim Paula
Vila Beatriz
Vila Carlos de Campos
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

Centro Paula Souza

Centenário
Esperança
Feliz
Germaine
Granada
Laís
Maluf
Maria Amália
Marieta
Nova Granada
Ré
Salete
Santana
Santo Antônio
São Geraldo
Vera
Vidal

Disponível em: http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=16

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS POR CURSO

Analisando a demanda através das características dos cursos que a ETEC Tiquatira oferece,
percebemos uma grande vantagem em relação ao Ensino Médio pois não há ETECs (somente extensões
com um número limitado de cursos e habilitações oferecidas) em Guarulhos e por maiores as dificuldades
que temos enfrentado com transporte, a ETEC Tiquatira ainda é a unidade mais próxima dessa região, o
que faz com que mais ou menos 30% dos nossos alunos venha de lá quando busca um Ensino Médio de
qualidade, como os oferecidos pelas ETECs, um aumento crescente, visto que no 2º semestre de 2011
tínhamos apenas 10% de nossos alunos residindo em Guarulhos.
Isso se mostrou ainda mais evidente quando passamos a oferecer o ETIM (Ensino Técnico Integrado
ao Médio) em 2013, ao invés do Ensino Médio regular, e obtivemos mais ou menos 80% de aumento na
demanda do Vestibulinho de todos esses cursos para esta modalidade de ensino, continuando com a média
de 30% desses alunos vindos do município de Guarulhos, e mostrando que os alunos não estão
interessados somente num Ensino Médio de qualidade quando procuram uma ETEC, mas sim no curso
técnico que essa escola oferece.
E

para

esse

público

de

Guarulhos

(município

que

detém

o

8º

PIB
do
país

também os nossos
cursos técnicos (Química, Modelagem do Vestuário e Comunicação Visual) são pouco oferecidos em outras
ETECs que sejam de fácil acesso a eles o que favorece a demanda da ETEC Tiquatira.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_PIB),

Curso Técnico em Química

Além da demanda vinda de Guarulhos, ainda estamos próximos de um grande polo industrial nesta
mesma região, o que abre campo para a escola em vários aspectos: interesse nos cursos industriais como
o de Química, pois algum familiar já trabalha nessa área, demanda para suprir vagas remanescentes, pois
muitos profissionais que já trabalham na área precisam de certificação, necessidade da regularização de
pequenas empresas/negócios junto aos órgãos públicos por parte de seus proprietários, busca de empresas
em nossa região por profissionais recémformados, interesse em estudar numa escola onde é possível que
se consiga estágio próximo (esse é o curso da escola onde temos maior Índice de estágios formalmente
realizados), facilidade de conseguir parcerias para aquisição de materiais em doação nessas empresas,
facilidade em conseguir palestrantes e visitas técnicas em vários setores industriais para nossos alunos,
etc. Somente em 2013 o curso de Química colocou 23 alunos (recémformados, formandos ou no 3º
módulo) como estagiários ou funcionários em empresas conceituadas, sendo que apenas 5 (21,7%)
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destes não foram em empresas da zona leste/norte de SP ou de Guarulhos. Em 2014 a parceria com
empresas se intensificou tanto para estágios (por volta de 40% dos alunos de 3ºs e 4ºs módulos) como
para doação de materiais e reagentes.
E foram justamente os nossos exalunos (formandos ou recémformados) que passando a trabalham
nessas empresas, formaram o elo necessário para o contato e a doação dos itens.

Dessas empresas destacamse:

Montana Química S/A
Instituto de Química da Universidade de São Paulo
Lab System S/A
Centro Tecnológico Falcão Bauer S/A
Ávora Cosméticos Ltda
Ambev S/A
Shinsei Cosméticos Finos Ltda
Akzo Nobel S/A
Homy Química Ltda
CPRM Serviços Geológicos do Brasil S/A
Aditex Química Ltda
Itamaraty Metal Química Ltda
Dalila Saneantes Ltda

Curso Técnico em Modelagem do Vestuário

"Há anos a moda brasileira já obteve reconhecimento internacional. Nomes e marcas como
Alexandre Herchcovitch e Osklen conquistam o mercado exterior como sinônimo de criatividade e
identidade nacional." (Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artesdesign/moda
686724.shtml).
Melhorias na distribuição de renda e o crescimento do varejo de rua e de shopping centers, aliados
à agilidade nos lançamentos do mercado de roupas, são outros impulsionadores do mercado da moda.
Esse fato impulsiona os cursos técnicos para uma entrada mais rápida no mercado de trabalho, o
que vem fazendo com que a nossa demanda seja crescente principalmente nos ETIMs.
Além da demanda dos alunos de Guarulhos, somos a ETEC mais próxima para alunos de algumas regiões
mais distantes da Zona Leste que tem o Curso de Modelagem do Vestuário. Somase a isso o fato de
estarmos localizados próximo à linha de trem e metrô que liga a zona leste aos bairros do Bom Retiro e
Brás,
principais
polos
de
confecções
(13
mil
segundo
o
SEBRAE

http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/noticias/revista_conexao/conexao_39)
onde
estão
concentradas muitas empresas potenciais empregadoras dos nossos alunos.
No ano de 2014 foi realizada uma parceria com o SPFW e conseguimos a Cobertura do FFW do
desfile Japão e suas Inspirações, resultado dos trabalhos de TCC dos 3ºs módulos (Disponível em:
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http://ffw.com.br/noticias/moda/acompanhamosodesfiledeformaturademodelagemdovestuariodaetec
tiquatira/ ).

Curso Técnico em Comunicação Visual

Para o curso de Comunicação Visual há outras ETECs razoavelmente próximas que oferecem o
curso, mas não na região de Guarulhos que, mais uma vez, é umas das regiões que nos traz grande
quantidade de alunos. Temos próximo a nós o Senac Penha com o Curso de Computação Gráfica, mas por
ser um curso caro, somente indiretamente pode ser considerado nosso concorrente.
Um ponto negativo é que a maioria das empresas de grande porte que gerariam empregos aos
nossos alunos estão concentradas na Zona Sul, mas ao mesmo tempo, estamos próximos à região de
maior comércio na Penha que concentraria empresas menores como gráficas (Disponível em:
http://www.guiamais.com.br/busca/graficaspenha+francasao+paulosp) e bureaus de Comunicação Visual
que atendem o comércio da região, que também tem um grande potencial de possíveis
clientes freelancer para nossos alunos, e sabemos que hoje o profissional de Comunicação Visual, seja em
que subárea for trabalhar, quase sempre começa como freelancer e mesmo depois de estar contratado
por uma empresa, faz seus projetos muitas vezes à distância (home office), o que nos faz perceber que a
região deixou de ser um impedidor ou mesmo facilitador para a eficiência do trabalho. E isso é visível pelo
aumento constante da procura pelo curso e por já podermos até mesmo oferecêlo no período noturno
desde o Vestibulinho do segundo semestre de 2012.

Oportunidades e Ameaças das Características Gerais

Oportunidades:

 Proximidade com o Polo industrial de Guarulhos
 Um grande número de escolas públicas na região da penha possibilitando a divulgação dos cursos técnicos
para alunos do ensino médio
 Valorização da região devido a possibilidade da construção de uma nova linha de metrô próximo à escola.
 Acesso via Marginal Tiete

Ameaças:

 Falta de segurança pública com alto índice de criminalidade na região, inclusive com alunos sendo vítimas
de assaltos.
 Redondeza formada por comunidade carente sem estrutura de saneamento básico, comercio e saúde.
 Difícil acesso por transporte público.

 O aumento do índice de desemprego.

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
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Características do Corpo Discente
A Etec Tiquatira conta, neste ano de 2016 com 358 alunos no Ensino Técnico Integrado ao Médio
sendo, três turmas de primeira série, três de segunda e três de terceira série, sendo uma de cada um
dos cursos técnicos que a escola oferece (ETIM de Química, ETIM de Comunicação Visual e ETIM de
Modelagem do Vestuário). Já no curso técnico do período da tarde temos 231 alunos e 376 no
período noturno dos cursos de Comunicação Visual, Modelagem do Vestuário e Química. Por ser uma
Etec que fica mais próxima da região de Guarulhos, temos 18,40% dos alunos vindo deste municipio.
E 78,42% dos alunos provêm de bairros da Zona Leste de São Paulo como: Vila Granada, Cangaíba,
Parque Botorussu, Jardim Danfer, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera, Vila Jacuí, Tatuapé,
entre outros, conforme gráfico.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Continuar suprindo as necessidades de compra/reposição de materiais consumíveis dos cursos da
unidade em no mínimo 70% mesmo com o aumento de alunos técnicos com a entrada do ETIM

Resultado:

Parcialmente atingida

Justificativa:

Apesar de termos conseguido sempre suprir quase todas as necessidades de compra/reposição de materiais
consumíveis dos cursos da unidade, sempre surgem necessidades novas. Por isso consideramos a meta
parcialmente atingida, visto que seu término está previsto para final de 2017.
Meta:

Aumentar os resultados do SAI quanto a qualidade das aulas e diversificação de metodologias com
base na melhoria didáticopedagógica de professores em 10%

Resultado:

meta não atinginda

Justificativa:

Não foi possível fazer um comparativo para verificar se houve um crescimento/melhoria, porque no ano de 2015
não houve o SAI. Cabe ressaltar que houve investimento para contribuir com a melhoria da qualidade das aulas,
através da aquisição de novos equipamentos e no segundo semestre de 2015 a coordenação pedagógica realizou
capacitações com docentes para o uso de novas metodologias.
Meta:

Implementação da CIPAE nos parâmetros da NR – Norma Regulamentar 5, do 13 Ministério do
Trabalho em, no mínimo 70% das ações descritas abaixo

Resultado:

Parcialmente atingida

Justificativa:

A CIPA já está implementada na nossa ETEC, com reuniões periódicas e SIPAT marcada para 08/10/2015.
Contudo como a meta era até o final de 2015, ainda não foi implementada a CIPAE onde há a participação dos
alunos como fiscais e membros participantes ativos.
Meta:

Ampliar as ações de sustentabilidade (e suas vertentes em empreendedorismo, inovação e economia
criativa) por toda a comunidade da ETEC Tiquatira em no mínimo 10%

Resultado:

Parcialmente atingida

Justificativa:

No que diz respeito a economia criativa, no ano de 2015 participamos do "Desafio Bovespa", nos trabalhos de
conclusão de curso do ETIM MDV  Modelagem do Vestuário e CV  Comunicação Visual foi incluído mais um
requisito, cada trabalho deveria incluir a criação de uma empresa, assim cada aluno concluiu o curso levando
uma marca de empresa que poderia ser implementada.
Em inovação tivemos os projetos do curso de Química inscrito e aprovados na FEETSP e no curso de CV 
Comunicação Visual, tivemos trabalhos com inovação de Design que participaram do Concurso Vans Customize.
Consideramos a meta parcialmente atingida porque não tivemos nenhuma ação específica relacionada com
Economia Criativa.
Meta:

Diminuição do número total de PPs em pelo menos 10% e acompanhamento e efetivação do
cumprimento de pelo menos 80% das PPs.

Resultado:

Meta atingida

Justificativa:

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

49/70

29/09/2016

Centro Paula Souza

Em 2015, foi criada uma planilha de acompanhamento e controle das PP´s pelo orientador educacional e foram
criadas comissões responsáveis por cursos para o controle e orientação das PP´s, isto contribuiu para um
excelente resultado, tínhamos no início do ano um total de 214 PP´s e finalizamos o ano com apenas 100 PP´s no
curso Técnico e no ETIL de 62 PP´s chegamos a 42. Vale ressaltar que o trabalho de controle continua no ano de
2016.
Meta:

Aumentar o índice de Comunicação e Documentação Escolar no Observatório Escolar em no mínimo
5% com uma maior assertividade, coerência e adequação dos registros.

Resultado:

Meta não atingida

Justificativa:

Não é possível avaliar esta meta porque ela foi definida com base no resultado do Observatório de 2014, e
depende da avaliação do Observatório de 2015 que acontecerá no ano de 2016.
Cabe ressaltar que a equipe foi reestruturada e a documentação escolar está sendo organizada conforme os
critérios do Observatório.
Meta:

Conseguir, no mínimo, 1 projeto intercursos em 2014 com uma vertente de voluntariado para dar
continuidade a esta proposta iniciada em 2014.

Resultado:

Meta atingida

Justificativa:

Atingida com sucesso, considerando a adesão dos alunos e docentes na Mostra de dança e a arrecadação de
doações para o Asilo Casa dos velhos Irmã Alice, realizado em 2014.
Meta:

Ampliar formas de Comunicação Interna e divulgação de projetos e práticas pedagógicas e
administrativas em 10%

Resultado:

Meta não atingida

Justificativa:

Ainda não conseguimos ampliar as formas de comunicação interna. Temos a intenção de unir os recursos da
parceria com a Microsoft mas somente agora no 2.º semestre de 2015 é que temos conseguido iniciar essas ações
com a atualização dos emails institucionais dos professores para que essa ideia possa ser colocada em prática.
Continuamos com o envio de emails, murais e quadros de aviso. Mas acreditamos que até o final do ano já
tenhamos dado andamento a esta meta.
Meta:

Aumentar a Permanência dos alunos nos Cursos Técnicos da ETEC Tiquatira em 20%.

Resultado:

Meta não atingida

Justificativa:

Em andamento conforme projeto da coordenação pedagógica e orientador educacional

INDICADORES
Denominação: 4. Observatório Escolar 2015
Análise:

A Etec em 2014, no Bloco de Comunicação e Documentação Escolar, obteve 79%, e em 2015 78,2% de resultado atingido. Assim tiveram
uma diminuição de 02%.
Oportunidades de Melhorias:
‐ Capacitar e/ou facilitar aos docentes quanto aos assuntos de atribuição e pontuação docente;
‐ Utilizar os documentos na totalidade oferecidos pelo sistema Etec;
‐ Organizar todos os documentos internos e externos, bem como os obsoletos;
‐ Sistematizar as regras de laboratório;
‐ Sistematizar a apresentação das bases tecnológicas/ científicas, competências, habilidades, metodologias, instrumentos de avaliações e
outros que queiram;
‐ Incentivar a utilização dos e‐mails institucionais;
‐ Registrar em atas, além de fotos, a apresentação dos resultados do SAI aos alunos;
‐ Registrar em atas, devidamente, o cumprimento da carga horária de cada curso, por turma, e monitorar os índices mensais de aulas
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não dadas, por módulo de todas as turmas, bem como apresentar para análise nas reuniões da equipe de gestão escolar;
‐ Criar sistemática de retorno de sugestões, elogios e reclamações;
‐ Garantir que todas as PPs sejam assinadas pelos alunos matriculados regularmente;
‐ Regularizar as autorizações para lecionar, bem como realizar as devidas solicitações;
‐ Oferecer concurso Público/ Processo Seletivo suficiente e de acordo com a realidade da escola;
‐ Acompanhar as taxas de frequência dos alunos de acordo com o preenchimento do diário, alinhando aos eventos previstos na escola.
Diante das informações elencadas sugerimos que estas oportunidades sejam discutidas e refletidas em equipe, de maneira que se
caracterizem em um plano de ação e, a fim de assertividade e exequibilidade satisfatória das ações de comunicação, documentação
escolar e pedagógicas na escola.

A Etec de Tiquatira apresentou quanto a :
Programa de Alimentação Escolar:
• A UE não fornece alimentação escolar pois não possui espaço nem para armazenar a merenda seca e nem para preparar alimentos, e
nem recursos humanos para a confecção dos mesmos;
• Não existe até a presenta data uma solicitação formal da UE junto ao setor de infraestrutura para o estudo e construção de um
espaço específico para este fim;
• Esta necessidade atualmente é suprida pela cantina escolar que serve refeições por meio de marmitex e talheres descartáveis.
• Os espaços bem como os mobiliários para os alunos fazerem as refeições são improvisados mas estão atendendo à demanda.
Parcerias:
• A UE é pró ativa na busca de parcerias, tendo conseguido algumas e outras estão em negociação;
• Apesar da UE acompanhar a evolução das parcerias, faz‐se necessário a elaboração de um plano para cada uma delas;
• Destaca‐se o selo de qualidade obtido junto ao CRQ – Conselho Regional de Química
Convênios:
A UE não possui convênios.
Contratos:
• As avaliações dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas ﴾limpadora e vigilância﴿, base para solicitar os pagamentos, não
vem sendo realizadas nos moldes definidos. Quanto a cantina ainda não são feitas;
• Quanto a documentação necessária para a solicitação dos pagamentos, vem sendo encaminhada dentro dos prazos e com todos
documentos exigidos;
• Os prazos mínimos de antecedência para solicitar a renovação dos contratos/termos aditivos das terceirizadas não vem sendo
adotados. Existe uma interpretação errônea por parte da UE de esperar o setor de Contratos do Centro Paula Souza ou a contratada
avisar.
APM:
• A APM da escola está constituída porém não existe uma compreensão clara sobre os papéis de cada setor que compõe a instituição
auxiliar ﴾Assembléia Geral, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal﴿, bem como a periodicidade mínima de reuniões
de cada órgão;
• O estatuto da APM precisa ser melhor estudado e praticado.
Cantina:
• A UE possui cantina escolar, porém no ano de 2014, a mesma funcionou de forma irregular, ou seja, sem contrato;
• A Cantina supre a falta de merenda escolar, fornecendo‐a aos alunos em todos períodos de funcionamento;
• As instalações chegam muito próximo aos padrões definidos pela FDE.

Considerando que a ferramenta do Observatório Escolar representa 100%, a Etec em 2014, no Bloco Pedagógico, obteve 75,8%, e
em 2015 77% de resultado atingido. Assim tiveram um aumento de 1,2%.
Oportunidades de Melhorias:
‐ Melhorar os PTDs no que se refere à replanejamento;
‐ Elaborar PTD por turma;
‐ Os coordenadores de curso deverão garantir o cumprimento integral das competências, habilidades e bases tecnológicas
previstas nos Planos de Curso;
‐ Melhorar os registros nos diários quanto à diversificação das práticas e dos registros de metodologias utilizadas;
‐ Melhorar e/ou garantir o processo e/ou registros de recuperação contínua;
‐ Todos os coordenadores de curso devem aplicar um instrumento de acompanhamento, verificação e avaliação da ação docente,
de forma sistematizada pelo coordenador pedagógico;
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‐ Registrar o desenvolvimento dos critérios de avaliações nas provas práticas também;
‐ Acompanhar sistematicamente os projetos que são desenvolvidos na escola pelos coordenadores de curso e pedagógico;
‐ Criar e sistematizar uma lista mestra para todos os setores da escola, bem como os documentos obsoletos serem separados de
acordo com as orientações;
‐ Melhorar os registros de monitoramento das reposições de aulas mensalmente, e registrar por meio de atas de reuniões as
análises e discussões pertinentes;
‐ Melhorar o processo de acompanhamento, orientação e formalização dos estágios que são oferecidos na escola;
‐ Acompanhar pedagogicamente os alunos que realizam estágio de acordo com a legislação;
‐ Criar planilha de acompanhamento, monitoramento e análise das taxas de satisfação das empresas fomentadoras dos estágios.

Denominação: 1. Relação candidatos vagas
Análise:

Relação candidato vaga – resultado geral
2014
Cursos
Comunicação Visual
Modelagem do Vestuário
Química

2015

4,5

3,2

3,6
4,8

3
3,4

Na tabela acima, temos o resultado de número de candidatos incluindo ETIM e Modular, todos os períodos
divididos por área de Comunicação Visual, Modelagem e Química.

Relação candidato vaga – ETIM – Ensino Técnico Integrado ao Médio
Curso/ano
ETIM CV
ETIM
MDV
ETIM QUI

2014
7,40

2015
7,53

2016
8,60

6,73
8,65

5,95
6,85

6,05
7,38

Na tabela acima temos o número de candidatos por vaga por curso, observamos um crescimento significativo
nos três últimos anos, o que demonstra que estamos seguindo com ações corretas de divulgação e que temos
demanda para as três áreas.
Relação candidato vaga dos cursos modulares dos períodos tarde e noite:
Cursos 1º/2014 2º/2014 1º/2015 2º/2015 1º/2016
CV
4,55
3,16
3,75
2,34
5,23
MDV
3,10
2,68
4,68
2,43
2,95
QUI
3,59
3,55
3,93
1,79
4,56
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Na tabela acima temos o número de candidatos por vaga por curso, observamos uma variação que não é
constante, uma queda de 2014 para 2015 e já um aumento em 2016, não permitindo uma ideia conclusiva sobre a
melhoria ou não na demanda, mas podemos afirmar que existe a demanda e que precisamos manter as ações de
divulgação.
Denominação: 2. Índice de evasão
Análise:

Índice de evasão:
Como é possível observar no quadro abaixo, o número da evasão tem uma pequena variação nos cursos,
atualmente 29% dos alunos que ingressam na escola não concluem o curso, as principais causas são: problemas
financeiros, de saúde, mudança de endereço de residência ou do emprego, mas apesar de serem motivos inerentes
as ações da escola, este projeto propõe uma postura investigativa e não conformista com as justificativas
apresentadas pelos alunos.
Histórico dos 3 últimos anos da evasão escolar:

Total de alunos por
curso
MDV
CV
Química
Total por ano

240
240
240
720

35%
26%
30%
30%

2013
2014
84 35%
83
26%
62
62
74 28%
68
220 29,5% 213

Evasões em
números de
alunos
2015
28%
68
23%
55
32%
77
28% 200

32%
25%
30%
29%

Total
por
curso
235
179
219
633

No quadro acima, o curso com maior número de evasão é o Técnico em Modelagem do Vestuário, um
levantamento do último ano 2015, temos os seguintes números:

Modelagem do Vestuário
2015
1º Módulo
2º Módulo
3º Módulo

Matriculados

Promovidos

Retidos

Desistentes

Índice

43
40
26

32
27
19

3
3
4

8
9
2

25%
37%
27%

Denominação: 3. Índice de bonificação por resultados: Execução de prazos, taxa de concluintes, SARESP e Websai.
Análise:

.

PONTOS FORTES

Pontos fortes:
Corpo docente qualificado e comprometido com a formação do aluno.
Oficinas e laboratórios bem equipados e específicos para cada área de atuação da escola
Boas relações com o CONSEG, empresa de transporte de ônibus e o CRQ – Conselho Regional de Química
Demanda pelos cursos ofertados
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SITUAÇÕESPROBLEMA

Pontos fracos:
Índice de evasão crescente
Alto custo dos materiais a serem adquiridos pelos alunos para serem utilizados no desenvolvimento do curso.
Falta de bibliotecário, pouco material de consulta para os cursos como revistas e livros
Poucas ações de interdisciplinaridade entre os componentes e entre os cursos
Dificuldade de comunicação entre os agentes educacionais
Falta de um grêmio estudantil
PRIORIDADES

Prioridades:
Índice de evasão crescente
Falta de bibliotecário, pouco material de consulta para os cursos como revistas e livros
Poucas ações de interdisciplinaridade entre os componentes e entre os cursos
Dificuldade de comunicação entre os agentes educacionais
Falta de coleta seletiva e descarte correto do lixo

Falta de um grêmio estudantil
OBJETIVOS

Situação problema 1 :
O Índice de evasão escolar vem crescendo a cada semestre, todos os alunos que desistem do curso são atendidos
na secretaria e encaminhados para o coordenador de curso para que converse e explique a causa da desistência.
Observamos que na sua maioria, os alunos enfrentam problemas de saúde na família que os obriga a deixar de
frequentar o curso, outra causa é a dificuldade financeira para manter o transporte, alimentação e a compra de
materiais para as atividades, poucos apresentam queixas relacionadas a qualidade e estrutura do curso.
Objetivo:
Reduzir em 50% a evasão no Curso Técnico em Modelagem do Vestuário noturno 2ºmódulo.
Situação problema 2:
Falta de bibliotecário, pouco material de consulta para os cursos, acervo incompleto.
Objetivo:
Contribuir efetivamente para o processo de ensino aprendizagem, objetivando a criação na biblioteca da escola, de um espaço
dinâmico, rico e acolhedor a toda comunidade, proporcionando a sua utilização de maneira diversificada, com propósito pedagógico
de desenvolvimento de projetos específicos, direcionados a um público alvo, que cativado, atraído para este ambiente dinâmico, passe
a ver e a interagir com um mundo de informação de forma crítica e ativa.

Situação problema 3 :
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Poucas ações de interdisciplinaridade entre os componentes e entre os cursos
Objetivos:
Incentivar o uso da estratégia de trabalho por projeto que contemple vários componentes de um mesmo curso.
Promover temas de TCC`s que que integre ações das áreas de química, moda e comunicação.
Situação problema 4:
Dificuldade de comunicação entre os agentes educacionais
Objetivo:
Promover uma comunicação clara e objetiva entre os vários departamentos da escola, como forma de promover
uma gestão transparente e participativa.
Situação problema 5:
Hoje a escola não tem uma estrutura de coleta seletiva do lixo gerado por todos nós, além disso, ainda temos
pessoas que jogam o lixo no chão, deixam as salas de aula bagunçadas e sujas. Por diversas vezes tivemos ações
isoladas de um ou outro professor para incentivar o cuidado com os espaços da escola, mas devido à necessidade
de um acompanhamento e de ações mais sistemáticas os resultados obtidos não foram expressivos.
Hoje, buscase a constituição de um grêmio ambiental para tratar do assunto de um modo mais amplo, vem a
pequenos passos conscientizando um aluno e outro.

Objetivo:
Montar o grêmio estudantil para atuar nas várias frentes que envolvam os alunos e seu desenvolvimento nas
diversas áreas do saber: cultural, social e ambiental.
Situação problema 6:
Com a implantação do curso técnico integrado ao médio, tivemos que reduzir o curso modularizado no período
da tarde devido ao uso compartilhado dos espaços, com a proximidade da nossa escola com um grande número
de escolas públicas na região da Penha e a possibilidade da construção de uma nova linha de metrô próximo à
escola, vamos propor a implantação de um novo curso modularizado para o período da tarde que seja correlato
aos cursos já existentes nesta escola mas que não utilize os laboratórios específicos hoje já totalmente ocupados.
Objetivo:
Implantar um curso modularizado no período da tarde.
METAS
Meta:

Realizar 100% das ações propostas na redução de 50% da evasão no segundo módulo do curso
técnico em Modelagem do Vestuário

Duração:

1 Ano

Descrição:

O projeto tem como foco principal a diminiuição da evasão escolar, será realizado por todos da escola com a
coordenação pedagógica e de curso. Será priorizado ações de motivação, entendimento do mercado de trabalho e
melhoria nas estratégias de apresentaçõs dos trabalhos dos alunos, ealém do acompanhamento da frequencia.

Meta:

Aumentar o índice de Comunicação e Documentação Escolar no Observatório Escolar em no mínimo
5% com uma maior assertividade, coerência e adequação dos registros.

Duração:

1 Ano

Descrição:
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Esta meta foi estabelecida com base nos resultados obtidos no ultimo observatorio escolar, e entendo a
importancia da recuperçaõ da informação sobre a vida dos nossos alunos temos como prioridade resolver este
problema.
Meta:

Instituir o grêmio escolar

Duração:

1 Ano

Descrição:

Temos hoje um grupo de alunos que atuam com questões ambientais, porém não temso oficialmente um gremio
escolar que possa agregar estas ações e outras que venham a contribuir com a pratica pedagógica da escola.
Meta:

Melhorar em 10 % os lançamentos realizados no NSA

Duração:

2 Anos

Descrição:

Temos hoje 10% dos professores que não preenchem o NSA diariamente, neste momento precismos garantir que todos
façam seus lançamentos e num futuro próximo buscar a excelencia no conteúdo preenchido, porque para o próximo ano
pretendemso disponibilizar para consulta dos alunos e pais de aluno
Meta:

Baixar 100% dos equipamentos inservíveis da escola

Duração:

2 Anos

Descrição:

A ultima baixa patrimonial realizada na escola foi em 2014, desde então já acumulamso o suficiente para ocupar
muito espaço e sujeira pela escola, se fazendo necessário refazer o processo que entedemso deva ser anualmente.
Meta:

Gerenciar as informações entre Coordenação de Curso e docentes, registrando 100% desta prática

Duração:

3 Anos

Descrição:

A necessidade de melhorar a comunicação entre coordenação e docentes se dá ao fato de que a cada reunião
realizada entre direção, orientador educacional e coordenação pedagógica com os coordenadores de curso,
definimos ações e encaminhamos problemas que nem sempre são comunicados a todos os professores, já tivemos
situações do professor não saber onde estão seus alunos porque não foi informado que havia uma visita
programada, entre outras situações. Sendo assim precisamso criar um fluxograma de cisuculação de informação
com registros das reuniões realizadas para que os coordenadores de posse do registro converse com seus
professores.

Meta:

Diminuir a Evasão da Etec de Tiquatira de 29% em 2015 para 20% em 2018

Duração:

4 Anos

Descrição:

Como é possível observar no quadro abaixo, o número da evasão tem uma pequena variação nos cursos,
atualmente 29% dos alunos que ingressam na escola não concluem o curso, as principais causas são: problemas
financeiros, de saúde, mudança de endereço de residência ou do emprego, mas apesar de serem motivos inerentes
as ações da escola, temos como proposta de atuação uma postura investigativa e não conformista com as
justificativas apresentadas pelos alunos.Entendemos/assumimos que existe uma parcela que desiste pela
qualidade do curso, pela desmotivação em relação a quantidade de atividades e os valores investidos na compra
de materiais.
Podemos afirmar que o curso com maior índice de evasão é o Técncio em Modelagem do Vestuário, seu índice é
de 32% contra 25% em Comunicação Visual e 30% em Química.
Evasões em
números de
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Total de alunos por
curso

alunos
2013

MDV
CV
Química
Total por ano

240
240
240
720

35%
26%
30%
30%

2014

84 35%
62 26%
74 28%
220 29,5%

83
62
68
213

Total
por
curso

2015
28%
23%
32%
28%

68
55
77
200

32%
25%
30%
29%

235
179
219
633

Quando analisamos o curso Técnico em Modelagem do Vestuário identificamso que o problema maior está no 2º
módulo do curso.

Modelagem do Vestuário
2015
1º Módulo
2º Módulo
3º Módulo

Matriculados

Promovidos

Retidos

Desistentes

Índice

43
40
26

32
27
19

3
3
4

8
9
2

25%
37%
27%

Meta:

Realizar 100% da baixa patrimonial e 100% inservíveis da Etec de Tiquatira até 2020

Duração:

5 Anos

Descrição:

Ações/cronograma:
Dezembro/2015  Separar e organizar por itens
Dezembro/ 2015  Fazer uma avaliação técncia
Janeiro/2016  Verifica se as placas de patrimonio
Janeiro/ 2016  Fotografar todos os itens
Março/ abril/ 2016  Relacionar e encaminhar para todoa rede e aguardar retorno de possíveis interessados
Maio / 2016  Os inserviveis são encaminhados para o Centro Paula SOuza para autorização pro descarte
Junho / 2016  Emitir o oficio com a relação dos inserviveis e enviar para o setor responsável
julho/agosto / 2016Providenciar o transporte para o depósito

PROJETOS 2016
Projeto:

Desfile de Moda e exposições de trabalhos

Responsável(eis):

Direção/Coordenação Pedagógica/Coordenações de Curso

Data de Início:

01/02/2016

Data Final:

30/11/2016

Descrição:

Ampliar a visibilidade da escola e motivar os alunos na realização dos seus trabalhos escolares
Justificativa:
Hoje, quando se pensa em trabalhos escolares somos automaticamente levados a associálos com ações de pesquisa e
muito trabalho para fazer em casa sobre temas já previstos no plano de curso, assim pretendemos associar os trabalhos
escolares com conceitos de empreededorismos, sustentabilidade e experimentações profissionais para que nossos alunos
se percebam em ambientes reais de trabalho e possam descobrir seus vedadeiros talentos, junto a tudo isto vamos levar os
trabalhos para fora do ambiente escolar, como museus, shopping, etc. buscando motivar os alunos e ampliar a visibilidade
da escola.

Cronograma de atividades
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1º semestre de 2016: Pesquisa sobre o tema, pesquisa sobre os espaços, orientações sobre os TCC´s do curso de
Modelagem do Vestuário e trabalhos para exposições de Comunicação Visual e de Química;
2º semestre de 2016: Definição dos espaços, calendário das exposições e dos desfiles, planejamento financeiro.
Resultados esperado:
Uma exposição do curso de Comunicação Visual
Uma esposição do curso de Química
Um desfile de moda do cuso de Modelagem
Metas associadas:
> Diminuir a Evasão da Etec de Tiquatira de 29% em 2015 para 20% em 2018

Projeto:

Biblioteca Ativa

Responsável(eis):

Professores  Emerson e Maria Teresa

Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

31/07/2016

Descrição:

Objetivo: Contribuir efetivamente para o processo de ensino aprendizagem, objetivando a criação na biblioteca da escola, de
um espaço dinâmico, rico e acolhedor a toda comunidade, proporcionando a sua utilização de maneira diversificada, com
propósito pedagógico de desenvolvimento de projetos específicos, direcionados a um público alvo, que cativado, atraído para
este ambiente dinâmico, passe a ver e a interagir com um mundo de informação de forma crítica e ativa.

Objetivos Específicos:
Criar um espaço de convivência para troca de experiências e rodas de leituras; Humanizar o ambiente desenvolvendo
projetos em parceria com o projeto ambiental desenvolvido na ETEC, agregando um clima acolhedor com a implementação
de estruturas que couberem e forem viáveis para esse propósito; Tornar o ambiente propício para o desenvolvimento de
aulas explorando a biblioteca como um espaço pedagógico propício para o trabalho em grupo; Favorecer o encontro de
alunos para que organizem grupos de estudos e plantões de dúvidas utilizando o espaço da biblioteca; Entender as
necessidades dos alunos, docentes e funcionários, de forma que dentro das possibilidades todos sejam atendidos
satisfatoriamente quanto à utilização da biblioteca; Estimular o uso da biblioteca e empréstimo de livros aos colaboradores
diretos, administrativo, vigias, seguranças equipe de limpeza e demais atores. Contribuir para a instrumentalização da
comunidade escolar para as diferentes formas de construção do processo de aprendizagem, objetivando tornar a biblioteca
da ETEC de Tiquatira um espaço que favoreça o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares.

Metodologia
Para alcançar os resultados esperados serão desenvolvidos os seguintes projetos: Cine na Biblioteca: Sessões de cinema
na Biblioteca com filmes que possibilitem alguma reflexão. O projeto visa fazer com que haja um debate entre filme e
literatura tentando encontrar um ponto de congruência entre o filme apresentado e as obras literárias presentes no acervo.
http://www.cpscetec.com.br/hae/imprimirProjeto.php?id=17907 28/04/2016 21:59 Centro Paula Souza 1 de 4 Projeto de
Incentivo a Leitura a toda a comunidade escolar: Esse projeto visa o incentivo a leitura através de divulgação de obras e
escritores quinzenalmente voltado ao interesse e necessidade dos alunos e troca de livros. Projeto Atualidades: Buscará
ampliar a leitura de jornais e revistas pelos alunos, visando um debate (mensal) das questões críticas presentes no país e no
mundo. Para participar o aluno deverá buscar uma notícia Nacional e Internacional e realizar um resumo destas com aquilo
que acredita ser mais relevante. O debate mensal será com um professor de História ou Geografia visando ampliar o olhar
dos alunos em relação ao mundo que os cerca. Projeto Vestibular: Buscará analisar e discutir junto a professores de
literatura as nove obras que são exigidas nos principais vestibulares (Unicamp Fuvest).Articulando: palestras educativas
com temas voltados para as necessidades dos educandos como bibliografias para vestibular. Projeto Clube de Leitura:
Busca promover uma discussão informal (mensal) sobre alguma obra literária, visando criar uma ponte entre os alunos e o
universo literário de maneira que desperte, nos mesmos, o gosto pela leitura. Projeto Conhecer para Valorizar: Orientações
para o uso do espaço da biblioteca e do acervo; Orientação a pesquisa; Manutenção e organização do acervo para utilização
dos discentes e docentes; Projeto Dia a Dia: Favorecer o encontro de alunos para que organizem grupos de estudos e
plantões de dúvidas utilizando o espaço da biblioteca. Exposições: Exposições fotográficas mensais sobre temas variados.
As fotos serão de contribuição dos alunos estabelecendo relação com diversas disciplinas como: Sociologia, Educação
Física. Temas como: Indústria Cultural, Problemas Urbanos, Exclusão social, Esportes e Modernidade, Lazer. Projeto Sarau
Literário: Realizar atividades como Sarau, Encontros literários na biblioteca; Oficina Poética:Análise de grandes escritores
literários Cine na Biblioteca: Sessões de cinema na Biblioteca com filmes que possibilitem alguma reflexão. O projeto visa
fazer com que haja um debate entre filme e literatura tentando encontrar um ponto de congruência entre o filme apresentado
e as obras literárias presentes no acervo
Metas associadas:
> Diminuir a Evasão da Etec de Tiquatira de 29% em 2015 para 20% em 2018
>
>
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>
>
>
>
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Projeto:

Criar um fluxograma da circulação das informações geradas nas reuniões dos coordenadores
de cursos com a direção e coordenação pedagógica

Responsável(eis):

Coordenação Pedagógica  Neli

Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

31/12/2016

Descrição:

Objetivo: Promover uma comunicação clara e objetiva entre os vários departamentos da escola, como forma de promover
uma gestão transparente e participativa.
Resumo:
Este projeto visa garantir a disseminação das informações geradas nas reu niões quinzenais entre os coordenadores de
curso, coordenação pedagógica e direção.
Justificativa:
Hoje temos reuniões quinzenais onde são tratados todos os assuntos necessários para o andamento do dia adia da escola,
estas informações são imprescindíveis para o bom trabalho dos professores e alunos, mas temos observado que as
informações não chegam à todos causando algumas vezes confusões e atrasos nas atividades.
Objetivos:
Criar um fluxograma de circulação da informações
Registrar a reunião concomitante com a discussão da mesma gerando assim o registro fiel de todas as decisões
Fazer cisrcular as informações
Fazer uma pesquisa com os docentes para verificar a satisfação dos mesmo com a circuçlação das informações.

Resultado Esperado:
Esperamos ter um fluxograma e circulação da informações e ter os professores satisfeitos com a circulação das
informações.
Cronograma:
Maio / 2016  Definição do fluxograma
junho/julho/agosto  Implantação do sistema  fluxograma
setembro/2016  pesquisa de satisfação
Metas associadas:
> Gerenciar as informações entre Coordenação de Curso e docentes, registrando 100% desta prática
>
>
>

Projeto:

Estruturação do Grêmio estrutural

Responsável(eis):

Coordenação Pedagógico  Neli

Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

31/12/2016

Descrição:

Obje뗄vo: Montar o grêmio estudan吠㠱l para atuar nas várias frentes que envolvam os alunos e seu
desenvolvimento nas diversas áreas do saber: cultural, social e ambiental.
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Resumo:
Este projeto visa a divulgação e orientação sobre o que é o gremio escolar e como ele deve ser estruturado
seguindo as diretrizes do Centro paula Souza. Acreditamso que através do gremio escolar podemso promover a
prática da cidadania e política nos nossos alunos.
Justificativa:
Hoje não temos grêmio implantado na escola e nossos alunos já demonstram muiot interesse em participar
ativamente de atividades que discutam meio ambiente, preconceitos e problemas de preservação da escola.
Objetivos:
Implantar o gremio estudantil envolvendo alunos de todos os perídodo e cursos da escola.
Resultado Esperado:
Ter um gremio estruturado e funcionando atéd ezembro de 2016.
Ações/Cronograma:
Leitura e interpretação dos documentos relacionados a estrutura do gremio  junho
Divulgação e incentivo da criaçção dos grupos de alunos interessados em compor o gremio  junho
Definição do grupo do gremio  agosto
Orientação para a elaboração do plano ed trabalho  agosto
Metas associadas:
> Instituir o grêmio escolar
>
>
>
>
>
>
>
>

Projeto:

Incentivar a realização de trabalhos interdisciplinares

Responsável(eis):

Coordenação pedagógica e de cursos

Data de Início:

01/04/2016

Data Final:

30/11/2016

Descrição:

Em reunião com os docentes chegamos a conclusão que um dos maiores problemas atuais é a limpeza,
organização e manutenção da escola, o projeto " Mudança de Habito", vem como tema para refletir sobre
a atitude pessoal de cada um que contribui para o espaço escolar e as relaçõe sinterpessoais.
Objetivos:

1. Incentivar o uso da estratégia de trabalho por projeto que contemple vários componentes de um mesmo curso.
2. Promover temas de TCC`s que que integre ações das áreas de química, moda e comunicação.
Resumo:
Todos os trabalhos de conclusão de cursos e trabalhos para exposição na semana tecnológica deverão conter
questões de empreendedorismos e ambientais desta forma entendemos que os temas perpassam pelos tres cursos
da escola. Os alunos do curso de modelagem, ao criar um tema para desenvolvimento de uma coleção de roupas
deve considerar um nicho de mercado pouco atendido como por exemplo pessoas com baixa estatura, pessoas
fora das medidas de corpo mais comum, altas ou baixas, obesas, etc, além desta problemática é necessário pensar
em inovações para não gerar descarte de materia prima, ter critérios para escolher tecidos menos agressivos ao
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homem e ao meio ambiente, considerar os temas dos alunos de Química, como o uso de corantes naturais e
análise de metais pesados em matérias primas, etc
Justificativa:
O trabalho por projetos e integrados é uma estratégia muito utilizada para promover a aprendizagem por
competencias, intregra os alunos e docentes e auxilia na construção de novos conheciemntos a partir da relação
das várias áres do saber.
Objetivos:Ter TCC`s com temas que possibilitem a integração dos vários cursos da escola
Resultado Esperado:
Realizar TCC´s integrados com outros cursos.
Ações/Cronograma:
Definir tema integrador / fevereiro
Definir temas de TCC / março
Fazer reunião de verificação dos temas definidos e das possibilidades de integração / maio
Desenvolvimento do TCC / até novembro
Metas associadas:
> Diminuir a Evasão da Etec de Tiquatira de 29% em 2015 para 20% em 2018
>
>
>
>

Projeto:

Diminuir o indice de evasão no curso Técnico em Modelagem do Vestuário

Responsável(eis):

Coordenação pedagógica e orientador Educacional

Data de Início:

31/03/2016

Data Final:

30/11/2016

Descrição:

O projeto tem como foco principal a diminiuição da evasão escolar, será realizado por todos da escola com a
coordenação pedagógica e de curso.

Como é possível observar no quadro abaixo, o número da evasão tem uma pequena variação nos cursos,
atualmente 29% dos alunos que ingressam na escola não concluem o curso, as principais causas são: problemas
ﬁnanceiros, de saúde, mudança de endereço de residência ou do emprego, mas apesar de serem mo吠㠱vos
inerentes as ações da escola, este projeto propõe uma postura inves吠㠱ga吠㠱va e não conformista com as
jus吠㠱ﬁca吠㠱vas apresentadas pelos alunos.
Histórico dos 3 úl뗄mos anos da evasão escolar:

Total de alunos por
curso
MDV
CV
Química
Total por ano

240
240
240
720

35%
26%
30%
30%

2013
2014
84 35%
83
62 26%
62
74 28%
68
29,5%
220
213

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

Evasões em
números de
alunos
2015
28%
68
23%
55
32%
77
28% 200

32%
25%
30%
29%

Total
por
curso
235
179
219
633
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No quadro acima, o curso com maior número de evasão é o Técnico em Modelagem do Vestuário, um
levantamento do úl吠㠱mo ano 2015, temos os seguintes números:

Modelagem
Vestuário 2015
1º Módulo
2º Módulo
3º Módulo

do Matriculados Promovidos
43
40
26

32
27
19

Re吠㠱dos

Desistentes

Índice

3
3
4

8
9
2

25%
37%
27%

No curso com o maior número de evasões, podemos observar que o segundo módulo apresentou o maior índice
de 37%, vamos trabalhar com este módulo durante o ano de 2016.

Em geral, a interrupção dos estudos é o passo ﬁnal de um processo que deixa sinais. O primeiro costuma ser o
desinteresse em sala, caracterizado pelo excesso de conversas, o não cumprimento das a吠㠱vidades propostas,
reclamações, a não par吠㠱cipação nas a吠㠱vidades extraclasse, entre outros. Logo começam as faltas, cada vez mais
frequentes. Por ﬁm, a ausência deﬁni吠㠱va. Outro problema enfrentado pelos alunos são as questões ﬁnanceiras
que geram diﬁculdades na aquisição dos materiais necessários para a realização das a吠㠱vidades.

Por tanto são necessárias ações voltadas para este indicador com vistas a diminuir a perda de alunos, no que
tange as causas relacionadas com as ações docentes, frequência dos alunos e adequação das a吠㠱vidades às
expecta吠㠱vas dos mesmos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES

PERÍODOS[1]

Reunião de planejamento para apresentar o projeto aos docentes.
recepção dos novos alunos em conjunto com o Orientador Educacional e o
Coordenador de Curso no primeiro dia de aula, para apresentar o perﬁl de
formação proﬁssional de cada curso sensibilizando para as oportunidades
do mercado de trabalho com palestras com ex alunos atuantes no
mercado de trabalho.

03/02 à 05/02

11/02 e 26/07
11/02 à 25/02 29/02 à 14/03
15/03 a 30/03 31/03 a 14/04
15/04ª 29/04 02/05 a 13/05
16/05 a 31/05 25/07 a 09/08
10/08 a 24/08 25/08 a 08/09

Acompanhar semanalmente o lançamento de falta pela secretaria
acadêmica iden吠㠱ﬁcando os alunos com faltas, principalmente nas
primeiras semanas e encaminhar para o coordenador de curso realizar
contato.
Veriﬁcar o plano de trabalho docente iden吠㠱ﬁcando ações que
contemplem as lacunas de aprendizagem iden吠㠱ﬁcadas nos diagnós吠㠱cos.
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01/08 a 12/08
Realizar reuniões mensais com os coordenadores de Curso para iden吠㠱ﬁcar
e intensiﬁcar as ações de avaliações diversiﬁcadas e ações de recuperação
através da atuação por projetos pensados a par吠㠱r das realidades das
empresas.

Realizar reunião com a Assistente Técnica Administra吠㠱va para solicitar a
busca de parcerias de empresas para realização de visitas técnicas

01/03 a 04/03 04/04 a 08/04 02/05
a 06/05 01/06 a 07/06 01/08 a
05/08 01/09 a 09/09 03/10 a 07/10
03/11 a 09/11

11/02
28/07
11/02 à 25/02 29/02 à 14/03
15/03 a 30/03 31/03 a 14/04
15/04ª 29/04 02/05 a 13/05

Reunião quinzenal com os representantes de sala/direção com o obje吠㠱vo
de integração e disseminação das ações da escola e iden吠㠱ﬁcação de
possíveis problemas da sala de aula.

16/05 a 31/05 25/07 a 09/08
10/08 a 24/08 25/08 a 08/09
09/09 a 23/09 26/09 a 10/10
13/10 a 27/10 31/10 a 16/11
17/11 a 30/11

Metas associadas:
> Diminuir a Evasão da Etec de Tiquatira de 29% em 2015 para 20% em 2018
>
>
>
>
>
>
> Realizar 100% das ações propostas na redução de 50% da evasão no segundo módulo do curso técnico em Modelagem
do Vestuário

Projeto:

Excelência na Vida Documental do aluno, Comunicação e atendimento

Responsável(eis):

Diretora Acadêmica  Dayana

Data de Início:

04/01/2016

Data Final:

19/12/2016

Descrição:

Excelência na Vida Documental do aluno, Comunicação e atendimento.

Resumo:

A Secretaria Acadêmica é um setor que acompanha a vida documental do aluno, expedição de serviços de controle e
registro acadêmico, que recebe, processa e distribui as informações e dados sobre a vida acadêmica dos alunos, desde o
momento de seu ingresso a um dos cursos na instituição, até a colação de grau e expedição e registro do diploma. Tem
ainda como função receber, expedir e controlar dados mensal e semestralmente, sobre o desempenho, avaliação e
frequência dos alunos. Aprimorar seus recursos humanos e materiais, visando o atendimento adequado e eficaz, diante dos
desafios e exigências da comunidade.
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Após a nova gestão ter reestruturado o quadro de Diretores de Serviço da ETEC de Tiquatira, e a Secretaria Acadêmica
precisar seguir procedimentos e modelos relativos aos registros administrativos e acadêmicos em conformidade com a
legislação além de acompanhar os instrumentos de controle, acompanhamento e avaliação de atividades acadêmicas assim
como a comunicação entre estes atores, a documentação escolar organizada conforme os critérios do Observatório e em
conformidade com o Sistema Etec.

A comunicação é um dos principais pontos que merecem atenção neste departamento. Quando as informações não são
conduzidas adequadamente o andamento do trabalho é prejudicado. Sendo assim, um dos principais objetivos desse projeto
é melhorar os planos de comunicação interna e externa da unidade escolar, por meio de padronizações e implantações
necessárias ao departamento assim como o não acumulo de tarefas, propondo ações que irão cooperar para a melhora do
processo de comunicação interdepartamental e interpessoal (aluno, professor, coordenação).
.

1.Caracterização do problema
 Arquivo inativo desorganizado;
 Inexistência de lista mestra, protocolo, livro registro para estagiários e monitores e informações no site;
 Publicação parcial de GDAE incorretos desde 2013;
 Atendimento do Diretor Acadêmico a toda comunidade escolar nos três períodos;
 Dificuldade com a utilização total do NSA
 Falta de controle de Progressões Parciais dos ETIM’s e Técnicos;

2.Justificativa
Cabe a Secretaria Acadêmica seguir procedimentos e modelos relativos aos registros administrativos e acadêmicos em
conformidade com a legislação além de acompanhar os instrumentos de controle, acompanhamento e avaliação de
atividades acadêmicas assim como a comunicação entre estes atores que vai desde prestar um bom atendimento,
fornecendo informações claras, seguras e prontas.

Objetivo geral
Envolverse nos diversos processos entre organização, implantação, disponibilização e acesso rápido e fácil ao arquivo
oferecendo agilidade ao serviço além de atender, em prazo e qualidade as atribuições que compõem os indicadores.

3.1.Objetivos específicos
Facilitar o acesso ao arquivo inativo e ativo;
Agilizar o trabalho da equipe administrativa através da prontidão e o não acumulo de tarefas;
Melhorar o atendimento com relação ao atendimento em todos os períodos a toda comunidade escolar com cordialidade,
respeito, empatia, prontidão e impessoalidade;

Metas
A que será atrelada ao seu projeto é:
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Aumentar o índice de Comunicação e Documentação Escolar no Observatório Escolar em no mínimo 5% com uma maior
assertividade, coerência e adequação dos registros.

Resultados Esperados
Facilitar o acesso aos arquivos em 75%;
Melhorar o atendimento a comunidade escolar em 100%;
Agilizar o trabalho da equipe administrativa em até 95%.
Correção de 100% dos Históricos e Diplomas emitidos errados que ainda estão no arquivo da Unidade e 75% dos já
entregues;
Utilizarse em 100% do Sistema Etec para a padronização e Procedimentos Acadêmicos
Atender, em prazo e qualidade as atribuições que compõem os indicadores como Vestibulinho; Divisão de Turmas; GDAE;
Calendário Escolar; PPG; BDCetec – Prodsp, Acompanhamento de frequência, lançamentos Diário de Classe (NSA)
NSA – otimização do uso (administrativos  coordenadores e professores – alunos)
Site

5.Metodologia
Reuniões e capacitação dos funcionários da Secretaria Acadêmica;

7. Cronograma
Tarefas
Criação de Lista Mestra Interna
e Externa
Correção de Históricos e
Diplomas
Implantação e Utilização do
Sistema ETEC
Atender a prazos
Implantação total do NSA
Alimentação do site
Acompanhamento das
Progressões Parciais

Procedimentos

Prazos

Levantamento e organização

1º/2016

Levantamento e contato com
alunos

Até 2º/2016

Conhecimento e aplicação

1º/2016
Imediato conforme demanda

Alunos, professores e
Coordenadores, secretaria)
Documentos e procedimentos
necessários a vida do aluno e
do professor
Auxilio entre aluno e professor

Até 2º/2016
Imediato até 1º/2016
Até 2º/2016

Metas associadas:
> Gerenciar as informações entre Coordenação de Curso e docentes, registrando 100% desta prática
> Melhorar em 10 % os lançamentos realizados no NSA

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Compra de Materiais para os Cursos  Cancelado

Responsável(eis):

Direção, Coordenações e Grupo de Pais

Data de Início:

01/04/2013

Data Final:

31/07/2017
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Descrição:

E ETEC Tiqua吠㠱ra é uma unidade nova e por isso não tem muitos problemas estruturais, contuto abriga cursos que tem um
consumo de meteriais muito grande como os cursos de Química e Modelagem do Vestuário por isso, suprir as
necessidades dos nossos cursos é sempre uma prioridade para nós.
Jus뗄ﬁca뗄va: A compra/reposição de materiais consumíveis que necessitam ser usados nas aulas prá吠㠱cas nas Oﬁcinas de
Costura e nos Laboratórios de Química, que não são materiais dos alunos e sim que necessitam ser fornecidos pela escola
é uma de nossas constantes prioridades .Assim, aproveitando a atuação efe吠㠱va que o Grupo de Pais iniciou na ETEC em
2012, decidimos criar um projeto para ampliar as parcerias com empresas e comércio que poderiam vir a ser possíveis
doadores desses materiais, além de conseguir negociação de preços mais baixos.
Cronograma de a뗄vidades:
2013..................... Par뗄cipação do Grupo de Pais na matrícula para a conscien뗄zação da importância da par뗄cipação
dos pais e nas Reuniões de Pais, reuniões mensais com esse grupo e a Coordenação Pedagógica e Direção.
2014..................... Par뗄cipação do Grupo de Pais na matrícula e nas Reuniões de Pais, reuniões mensais com esse grupo
e a Coordenação Pedagógica e Direção, Planejamento e Execução de Eventos que possam auxiliar na reposição dos
materiais consumíveis de cada curso.
2015..................... Atuação do Grupo de Pais na elaboração de projetos e o◠ఁcios para aprovação de verba junto ao CPS,
além das a뗄vidades anteriors, e análise da situação atual para dar con뗄nuidade ou ﬁnalização ao projeto
Metas associadas:
> Continuar suprindo as necessidades de compra/reposição de materiais consumíveis dos cursos da unidade em no mínimo
70% mesmo com o aumento de alunos técnicos com a entrada do ETIM

Projeto:

Implantação da CIPAE na ETEC de Tiquatira

Responsável(eis):

DANIEL FONTANESI ROSSI

Data de Início:

17/03/2014

Data Final:

12/05/2018

Descrição:

Resumo do projeto
Base Legal da C IPA:
A Portaria GM nº 3214, de 8 de junho de 1978 aprovou as Normas Regulamentadoras (NR), relativas a Segurança e Medicina
do
Trabalho. A NR5 trata especificamente da constituição, organização e administração da C omissão Interna de Prevenção de
Acidentes  C IPA. Depois de algumas alterações/atualizações, a NR5, no ano de 1999 sofreu sua mais significativa
alteração
com a publicação da Portaria nº. 8, de 23 de fevereiro de 1999, que modificou, significativamente, aspectos importantes
sobre
essa importante ferramenta de prevenção. A obrigatoriedade da constituição da C IPA também é dada pelo Artigo nº 163
(seção
III) do C apítulo V da C onsolidação das Leis Trabalhistas  C LT com redação dada pela Lei nº 6514, de 22 de dezembro de
1977.

Objetivos
A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deve ser constituída por
estabelecimento, definido como cada uma das unidades da empresa funcionando em locais
diferentes.
São obrigadas a constituir CIPA e manter em funcionamento as empresas privadas,
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições
beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam
trabalhadores como empregados.
Com o objetivo de promover as ações preventivas para evitar acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho as empresas instaladas em centros comerciais ou industriais,
estabelecerão, através das CIPA ou designados mecanismos de integração.

Justificativa
A NR05 foi criada para regulamentar os artigos 163, 164 e 165 da CLT; isto significa que os
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

66/70

29/09/2016

Centro Paula Souza

estatutários e as cooperativas que não possuir empregados regidos pela CLT, estão isentas de
constituir CIPA. A obrigatoriedade da constituição da CIPA e de mantêla cabe às empresas onde
tiverem empregados regidos pela CLT;
Nos órgãos públicos, onde trabalhem funcionários estatutários e funcionários regidos
pela CLT, a CIPA deverá ser constituída e dimensionada de acordo com o numero de
funcionários regidos pela CLT e é somente esses que poderão votar e serem candidatos.
Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços devese considerar o
local ou estabelecimento onde o funcionário atuará e não onde o mesmo esteja registrado. Devese
observar ainda os itens 5.47, 5.48, 5.49 e 5.50 da NR–05;
Observandose o item 5.3 da NR–05 é fato que os trabalhadores avulsos são em sua
maioria ligados ao carregamento de mercadorias, sendo a maioria em portos e dessa forma
considerase como empresa o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, A CIPA, para as
atividades portuárias, deve observar o que estabelece a NR29;
Importante
Em algumas situações a constituição da CIPA tornase um tanto quanto complexa e sendo
assim o órgão regional do ministério do Ministério do Trabalho dever ser consultado, pois cabe a
ele dirimir todas as dúvidas referentes à constituição da CIPA assim como a aplicação da NR–05 e
demais Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Metodologia
A CIPA será composta de representantes do empregador e representantes dos empregados
em igual numero de membros titulares e membros suplentes.
O dimensionamento será feito com base no Quadro I da NR–05, ressalvadas as alterações
disciplinares em atos normativos para setores econômicos específicos, cuja legislação específica
deve prevalecer sobre a NR–05 devendo, portanto não haver conflito, como por exemplo o que
ocorre com as NR–18, NR–22 e NR29.
A CIPA não é mais dimensionada com base na graduação de risco da empresa, porém o
grau de risco continua sendo usado para outras normas, como o dimensionamento do SESMET na
NR–04.
29/3/2014 Centro Paula Souza
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O dimensionamento da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é feito com
base em:
Numero de empregados do estabelecimento dentro do prazo legal estabelecido para o
processo eleitoral;
Numero do CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica.

Resultado esperado
1 – Implantar a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nos parâmetros próximo do real com a NR
– Norma Regulamentar 5, do Ministério do Trabalho na escola, que desenvolverão ações
prevencionistas voltada para o ambiente escolar e a família com extensão ao mundo do trabalho;
2 – Construir responsabilidades gerenciais da promoção, divulgação e execução das ações do projeto na escola
e demais que aderirem ao projeto; acompanhar e analisar as medidas adotadas em uma escala de local;
3  Escolas públicas e demais escola do município.

Metas associadas:
> Implementação da CIPAE nos parâmetros da NR – Norma Regulamentar 5, do 13 Ministério do Trabalho em, no mínimo
70% das ações descritas abaixo

Projeto:

Implantação de um novo curso  Cancelado

Responsável(eis):

Direção e Coordenação Pedagógico

Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

31/12/2018

Descrição:
Metas associadas:
>
>
>

Projeto:

Biblioteca Ativa

Responsável(eis):

Emerson e Maria Teresa
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Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

31/07/2019

Descrição:

Obje뗄vo: Contribuir efe吠㠱vamente para o processo de ensino aprendizagem, obje吠㠱vando a criação na biblioteca
da escola, de um espaço dinâmico, rico e acolhedor a toda comunidade, proporcionando a sua u吠㠱lização de
maneira diversiﬁcada, com propósito pedagógico de desenvolvimento de projetos especíﬁcos, direcionados a
um público alvo, que ca吠㠱vado, atraído para este ambiente dinâmico, passe a ver e a interagir com um mundo de
informação de forma crí吠㠱ca e a吠㠱va.
Metas associadas:
>
>
>
>
>
>
>

Projeto:

Baixa patrimonial

Responsável(eis):

Diretora Administrativa  Natali

Data de Início:

23/01/2016

Data Final:

03/11/2020

Descrição:

Resumo:
A ultima baixa patrimonial realizada na escola foi no ano de 2014, neste momento temos novamente a necessidade de
realizar uma nova baixa patrimonial que ja teve início no ano passado, tempos um acumulo de equipamentos e mobiliário no
fundo da escola o que causa sujeira e um aspectico de bagunça. além de limitar os espaços de convivencia dos alunos.
Tudo já foi relacionado e já tentamos fazer pequenos concertos.
Objetivo: Encaminhar todos os equipamentos quebrados para descarte.
A partir do 2º semestre de 2015, com a nova gestão, houve um trabalho de orientação ao almoxarife da escola, para que
seja feito a identificação de todos os patrimônios/materiais da unidade escolar, assim como o descarte dos inservíveis, pois
este processo nunca aconteceu na escola. Desta forma, já acontece o levantamento de todos os materiais e equipamentos
da unidade escolar, para identificação através de etiquetas, descrevendo número de patrimônio e localização do espaço a
que pertencem, facilitando o controle em caso de troca de espaços ou manutenção ou quebra.Todos os materiais inservíveis
já foram disponibilizados na rede do CPS, com o intuito de reutilização dos itens e desocupar espaços escolares, devido ao
grande número de cadeiras e carteiras em bom estado, mal estado ou inservívelApós este momento, começaremos a
identificação de todo material da unidade escolar, constando em planilha, que facilitará o controle e acompanhamento, para
manutenções, troca ou compra em caso de reposição Outro problema a ser pontuado são os livros didáticos, que também já
foram disponibilizados na rede do CPS e estão em processo de baixa patrimonial, devido não interesse por outras
escolas.Acreditamos que em agosto de 2016, finalizamos a baixa patrimonial dos inservíveis, em julho de 2017 todo o
processo de identificação estará finalizado.
Ações/cronograma:

BAIXA PATRIMONIAL:
2016
Solicitação de inventário físico ao Centro Paula Souza  Janeiro até fevererio de 2016
Conferência do inventário recebido com os itens presentes na escola  Março de 2016
Adaptação de um inventário da escola incluindo a localização dos bens no espaço físico  Abril de 2016
Conferência de documentação de bens recebidos recentemente  Maio de 2016
Inclusão dos bens recebidos recentemente no inventário da escola  Junho e julho de 2016
Identificação de bens que necessitam de manutenção  Agosto de 2016
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Realização da manutenção/conserto dos bens os quais é vantajoso em termos financeiros  Setembro e outubro de
2016
Separação dos bens os quais o conserto não é vantajoso em termos financeiros, para iniciar o processo de baixa
patrimonial  Setembro de 2016
Verificação se todos estes bens possuem placas de patrimônio  outubro de 2016
Etiquetagem dos bens que não possuem placa  Novembro de 2016
Emissão do pedido de disponibilidade de bens público com todos os itens relacionados para a baixa  novembro
de 2016
Fotografar todos os itens
Encaminhamento do pedido de disponibilidade para outras Unidades do CEETEPS e aguardar retorno de
possíveis interessados  novembro de 2016
2017
Designação de uma Comissão Técnica de Avaliação  Fevereiro de 2017
Emissão de parecer técnico da Comissão acerca do real estado dos bens relacionados  Fevereiro de 2017
Separação e guarda de todos os bens para baixa patrimonial  Março de 2017
Emissão do pedido de baixa patrimonial e envio para o departamento responsável juntamente com as fotos 
Abril de 2017
Envio do ofício a Superintendência solicitando a baixa patrimonial e a doação dos bens ao Fundo de
Solidariedade ou incineração  Abril de 2017
Providenciar o transporte dos bens para o depósito  Maio e Junho de 2017

SISTEMATIZAÇÃO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO:
Identificação de todos os bens que não possuem placas de patrimônio  Julho , Agosto e setembrpo de 2017
Etiquetagem dos bens que não possuem a placa  Setembro e Outubro de 2017
Levantamento de empresas que forneçam software para controle de patrimônio  Outubro e Novembro de 2017
Verificação da possibilidade de aquisição do software pelo Centro Paula Souza  Novembro de 2017
2018
Identificação de todos os bens por meio de código de barras  Janeiro e Fevereiro de 2018
Cadastro de todos os bens no banco de dados do software  De março à julho de 2018
Redistribuição de tarefas dos servidores administrativos a fim de possibilitar a realização da tarefa de controle do
patrimônio  Agosto e setembro de 2018
Treinamento de pessoal para utilização correta do software  outubro de 2018
Implantação de Manual de Controle Patrimonial contendo as normas e processos a serem utilizados  outubro e
novembro de 2018
Criação de cronogramas de verificação de manutenção preventiva de bens  1º semestre de 2019
Criação de cronograma de atualização de dados no software  agosto e setembro de 2019
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Criação de cronograma de verificação para aquisição de novos bens patrimoniais  outubro de 2019
Criação de cronograma de verificação de novos contratos estabelecidos pelo Centro Paula Souza  novembro de
2019
Sistematização do recebimento, guarda e cadastro de novos bens recebidos  1ª semestre de 2010
Emissão de relatórios periódicos de manutenções realizadas, novos cadastros adicionados, necessidade de
realização de nova baixa patrimonial  2º semestre de 2010 de 2020

Metas associadas:
> Baixar 100% dos equipamentos inservíveis da escola

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
Parecer do Conselho de Escola

Inicialmente, a reunião estimulou uma análise e discussão sobre os pontos fortes e fracos da Etec Tiquatira o que funcionou
como base para pautar as tomadas de decisões subsequentes.
Apresentouse a proposta do Plano Plurianual de Gestão, com seus desafios, objetivos e metas previstas, explanouse os
aspectos gerais do plano, e os presentes analisaram os projetos que constam no PPG e aprovaram em linhas gerais todos
os pontos.
Apenas um aspecto foi ressaltado, que deveria ser adotado por parte da escola um esforço em priorizar e incentivar mais a
liberdade dos alunos na condução de suas ideias e no incentivo das tomadas de decisões, permitindolhes mais autonomia.
Esse argumento isolado, porém, acolhido, foi justificado através da implantação e viabilização do Grêmio Escolar, pois é o
principal canal de voz dos alunos, sendo uma forma deles verbalizaram críticas e sugestões, exercendo essa autonomia e
de contrapartida criando soluções e melhorias para a escola, ou seja, o Grêmio visa incentivar os alunos a argumentar ideias
e a viabilizar ações. Já o PPG, visa apenas fundamentar o projeto anual que visa a integração dos cursos no
desenvolvimento de competências, essenciais para a formação de um indivíduo empreendedor engajado com a inovação e
práticas sustentáveis inerentes a sua inserção no mercado de trabalho.
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