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Plano Plurianual de Gestão 2017  2021 

Etec Osasco II 

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: Osasco INTRODUÇÃO 

Nome: Etec Osasco II 
Email: e242dir@cps.sp.gov.br 

Telefone: (11) 36025441 

Endereço: Rua Pedro Rissato, 30  Vila dos Remédios CEP 06296220 

Homepage: http://www.etecosasco2.com.br 

  

  

O Plano Plurianual de Gestão da Etec Osasco II foi desenvolvido em várias etapas, envolvendo professores, 

coordenadores, funcionários e direção naquilo que diz respeito aos anseios de todos para ter uma escola 

que seja referência em nosso bairro e em nossa comunidade. Para tanto, em reuniões de curso e na reunião 

pedagógica, a equipe realizou Análise Swot para identificar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 

para a Etec Osasco II e a partir daí delinear os projetos. 

Este Plano Plurianual tem duração de cinco anos (2017 a 2021), no qual reflete como um processo de 

partilha de busca a participação de todos na escola, seguindo as disposições de LDB9394/96, ENEM, 

Regimento Comum das Etecs e do CEETEPS. 

É importante lembrar que a educação, com sua organização e gestão, passa por mudanças históricas 

conceituais e estruturais, que necessitam ser refletidas na dinâmica de seu processo, considerandose que a 
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educação está relacionada à aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Enfim, ela é um dos 

principais instrumentos para que o ser humano construa sua identidade. 

O PPG se propõe a realizar uma leitura holística da Unidade Escolar. Nele, destacamse as práticas 

educacionais, mas, acima de tudo, revela a identidade escolar. Atua como mecanismo norteador do trabalho 

educativo e conta com a participação da comunidade para atingir as metas estabelecidas e planejadas. 

A realização do PPG cumpre a função burocrática de documentação escolar, mas esta não é sua prioridade, 

considerando que processo de construção do PPG é contínuo e dinâmico, e não tem um fim em si só. Isso 

significa que a finalização do PPG não representa o fim do trabalho, uma vez que a escola é um organismo 

vivo. Tal movimento é orquestrado por pessoas e envolve neste trabalho sentimentos e expectativas, 

perspectivas e novos enfoques, bases conceituais e princípios pedagógicos que são incorporados a esta 

prática, assim seu processo é infindável. 

Envolver a comunidade na construção do PPG e compartilhar a responsabilidade de definir os rumos da 

escola é um desafio. Mas o esforço compensa: com um PPG bem estruturado, a escola ganha uma 

identidade clara, e a equipe, segurança para tomar decisões. Compreender a essência do trabalho dos 

educadores que estão na escola é um exercício para todos os envolvidos nesse processo. A atuação tenderá 

a ser mais eficaz se a equipe de gestão tiver clareza conceitual e teórica sobre a função da organização em 

que está inserido. Para muitos autores, a escola é uma instituição social na qual ocorrem, de forma 

intencional e sistemática, o ensino e a aprendizagem de múltiplos conhecimentos produzidos ao longo da 

história. Daí surgem possibilidades de desenvolver atitudes mais éticas, humanas e solidárias. Só quando se 

entende profundamente isso, a equipe consegue se engajar e desempenhar bem seu papel.  Adaptado de 

José Cerchi Fusari e Noemia Lopes –  

PARTICIPANTES 

Diretor 

Gisele Marques Bizon 
Wellington Rascio da Silva 

Conselho de Escola 
  Nome Segmento que representa 

Outros Colaboradores 

I Etapas do processo 
 II III 

IV 

Nome Função/Cargo  Etapas do processo 
I II III IV 

DIRETORA DE SERVIÇOS 
  ANDRÉA CHIESI 

ADMINISTRATIVOS 

  DENISE MARIA RENNÓ DOS SANTOS COORDENADORA PEDAGÓGICA    

  ÉDIO ELIAS CUSTÓDIO Orientador Educacional    

  GISELE MARQUES BIZON DIRETORA DA UNIDADE    

  MAURO AUGUSTO ZUFFO DIRETOR ACADÊMICO    

Legenda das etapas 

 

I Levantamento de Dados e Informações 

II Análise dos Indicadores 

III Definição de prioridades; 

IV Definição de Metas / Projetos 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Todas as ações desenvolvidas na Unidade Escolar estão pautadas em atitudes éticas e morais, considerando 

os documentos legais da Instituição como norteadores de todas as decisões e processos. Estas atitudes 

visam a formação do cidadão consciente, globalizado, participativo, colaborador e proativo na sociedade, 

bem como o estímulo aos docentes e servidores administrativos a agirem nestes parâmetros. 

Para realizar este trabalho, em especial dentro do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Ensino 
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Médio, a escolha do currículo tem uma dimensão fundamental. Por isso, Filosofia e Sociologia foram 

escolhidos como componentes curriculares desde 2013. A Unidade oferta como componente curricular o 

espanhol e o inglês. 

Os projetos expressam a maneira como a Unidade estimula a interdisciplinaridade. 

O projeto Biblioteca Ativa é um projeto de grande expressão e repercussão na Unidade. Entre outras 

atividades, o projeto desenvolve oficinas de redação, e atribuímos a ela resultados importantes em 

indicadores como Saresp e Enem, conforme segue. 

Em 2015, o desempenho no Saresp, em Língua Portuguesa, supera a defasagem do ano de 2014. 

O resultado se repete em 2016, superando a si próprio, ficando acima da média esperada, conforme o 

gráfico abaixo, e ainda atribuímos o projeto Biblioteca Ativa como o responsável pelo resultado:  

  

No Enem edição 2014, divulgado em 2015, em redação, nossa Unidade obteve média de 615,50 pontos, a 

maior média de todas as avaliações (linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e 

redação). 

No Enem edição 2015, divulgado em 2016, nossa Unidade conquistou 618,36 pontos em redação, 

superando a média do ano anterior. 

Na última edição, a Etec Osasco II conquistou o 2º lugar no ranking do Enem das escolas públicas no 

município de Osasco. 

Entendemos que a redação é uma forma de interdisciplinaridade, uma vez que agregase “todos os 

conhecimentos” na escrita de um texto. É preciso dominar um tema que pode ser de qualquer área do 

conhecimento, argumentar, articular ideias, ter fluência textual.   

Além da oficina de redação, destacase a oficina de biologia e uma possibilidade em andamento para 

abertura de oficina de química. As oficinas de biologia e química destinamse ao melhor preparo dos alunos 

para o vestibular.   

Ainda quanto aos projetos, todos os cursos técnicos e ETIMs desenvolvem periodicamente um trabalho de 

conclusão de modulo/série (TCM) cujo objetivo principal é dar a oportunidade do aluno aplicar na prática os 

conteúdos teóricos abordados em sala de aula, em conformidade com as bases tecnológicas que constam no 

Plano de Curso e de trabalho docente, além de possibilitar uma atividade multidisciplinar. 

Os cursos profissionalizantes ou integrados também apresentam os projetos de TCC  Trabalho de 

Conclusão de Curso, que são desenvolvidos com a orientação dos professores, contemplando os conceitos 

vistos nas disciplinas. Posteriormente, ocorre a apresentação do trabalho perante a banca avaliadora e 

comunidade geral. 

Os alunos experimentam o TCC em projeto anterior chamado TCM – Trabalho de Conclusão de Módulo, que 

tem o objetivo de preparar o aluno para o desenvolvimento e apresentação de trabalho acadêmico com 

parte dos resultados já alcançados que antecedem ao resultado final. 

Anualmente a Etec Osasco II submete projetos para apreciação na Feteps e a qualidade dos mesmos 

permite a classificação para exposição na Feira. 

O ano de 2016 foi muito produtivo para apresentação das produções científicas da Etec Osasco II. 

A Etec Osasco II teve trabalho selecionado na 10ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), 

representada pelo trabalho Nhoque para Diabéticos, dentro do Eixo Saúde e Segurança. 
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A Etec Osasco II esteve com 14 trabalhos na VI Mostra de Talentos de Cursos Técnicos no Cotuca – Colégio 

Técnico de Campinas – vinculado à UNICAMP. Com trabalhos predominantes do curso de Química, 

apresentou também projetos de Língua Portuguesa e Espanhola. 

Saindo do estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, especificamente a cidade de Novo 

Hamburgo, recebeu a Etec Osasco II na 31ª Mostratec – Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia e Mostra 

Internacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Análise de Metais Pesados em Brinquedos. O registro da 

experiência está no vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wPWemDJDVzY#action=share 

A participação na Mostratec credenciou a primeira participação da Etec Osasco II na 15ª Febrace, Feira 

Brasileira de Ciências e Tecnologia da USP no ano 2017. 

No mês de março de 2017, o Etim de Meio Ambiente e o modular da mesma habilitação desenvolveram a 

Semana do Técnico em Meio Ambiente, destacando neste projeto, a criação de um espaço de convivência, 

construído com material reciclado, bem como a elaboração de outros projetos e trabalhos. 

Na mesma linha de trabalho, vinculado ao projeto de Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica 

para estimular a permanência na Etec, serão desenvolvidos trabalhos similares em outras habilitações.  

Atendendo ao Regimento Comum das Etecs no Artigo 40  Os estágios, em suas diversas modalidades, 

serão realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências 

profissionais ou de desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações reais de vida 

e de trabalho no seu meio. Parágrafo único  Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada. 

Assim, o estágio é incentivado e supervisionado, por meio de convênios com Empresas que ofereçam ou 

mesmo através de centros de integração EscolaEmpresa, apesar dos mesmos não serem obrigatórios. 

A Unidade realiza na íntegra o que prevê os Artigos 66, 68, 69, 70 e 71 do Regimento Comum das Etecs: 

Artigo 66  A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

I  diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos alunos; II  orientar o 

aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III  subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

Artigo 68  A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I  será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, elaborados pelo 

professor, com o acompanhamento do Coordenador de Curso e 

II  deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, 

consideradosos objetivos propostos para cada uma delas. 

Parágrafo único  Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos qualitativos da 

aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos. 

Artigo 69  As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, elaboradas pelo professor, 

serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

MB  Excelente: O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências do 

componente curricular do período. 

B  Bom: O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do componente curricular 

do período. 

R  Regular: O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências do componente 

curricular do período.  

I  Insatisfatório:  O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das competências do 

componente curricular do período.  

§ 1º  As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das 

dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua 

aprendizagem. 

§ 2º  As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído cada módulo ou série, 

expressarão o desempenho global do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a 

decisão sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. 
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Artigo 70  Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão sistematicamente registrados, 

analisados com o aluno e sintetizados pelo professor numa única menção. Parágrafo único  O calendário 

escolar preverá os prazos para comunicação das sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus 

responsáveis. 

Artigo 71  Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos estudos 

de recuperação. 

§ 1º  Os estudos de recuperação constituirseão de diagnóstico e reorientação da aprendizagem 

individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 

§ 2º  Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de 

aproveitamento do período letivo. 

  

Em 2016, a Coordenação Pedagógica e a Orientação Educacional trabalharão em parceria, cujos projetos 

estão alinhados à redução da evasão escolar para que se possa manter os seguintes cursos oferecidos pela 

Etec: 

  

 Automação Industrial 

  

 Contabilidade 

  

 Ensino Médio 

  

 Informática 

  

 Meio Ambiente 

  

 Nutrição e Dietética 

  

 Química 

  

 Segurança do Trabalho 

  

Mantendo a experiência de 2016, em 2017 a Etec Osasco II repete a parceria da Coordenação Pedagógica 

com a Orientação Educacional para redução da evasão escolar para que se possa manter os seguintes 

cursos oferecidos modulares pela Etec: 

  

 Automação Industrial 

  

 Contabilidade 

  

 Informática 

  

 Nutrição e Dietética 

  

 Química 

  

 Segurança do Trabalho 

  

E os ETIMs: 

 Informática 

  

 Meio Ambiente 

  

 Nutrição e Dietética 

  

 Química 

  

 Segurança do Trabalho 

Além do Ensino Médio, com grande demanda de candidatos por vaga no vestibulinho.  

O calendário escolar e as matrizes homologadas estão disponíveis na Unidade Escolar.  
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ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DECRETO Nº 56.230,DE 23 DE SETEMBRO DE 2010 

Cria a Escola Técnica Estadual  Etec Osasco II, no Município de Osasco 

ALBERTO GOLDMAN, 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 16 de setembro de 2010, Decreta:Artigo 1º  Fica criada a Escola Técnica Estadual  ETEC 

Osasco II, no Município de Osasco, 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, 23 de setembro de 2010 

ALBERTO GOLDMAN 

Luciano Santos Tavares de Almeida  Secretário de Desenvolvimento 

Luiz Antonio Guimarães Marrey  SecretárioChefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 23 de setembro de 2010.  

  

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS E ENSINO MÉDIO      

Ensino Médio: Fundamentação legal: Lei Federal Nº 9394/96, alterada pela Lei Federal Nº 11684/08, 

Resolução CNE/CEB Nº02/2012 e Indicações CEE Nº09/2000 e 77/08.  

Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial (Eixo Controle e Processos Industriais)  Lei 

Federal n.º 9394, de 20121996; Resolução SE n.º 78, de 7112008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 

662012, e Resolução n.º6, de 2092012; Decreto Federal n.º 5154, de 2372004; Indicação CEE 8/2000. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  127, de 3102012, publicada no Diário Oficial de 4102012 

 Poder Executivo  Seção I  página 254. 

Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial (Eixo Controle e Processos Industriais)  Lei 

Federal n.º 9394, de 20121996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5122014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 

2092012; Resolução SE n.º 78, de 7112008; Decreto Federal n.º 5154, de 2372004. Plano de Curso 

aprovado pela Portaria Cetec  727, de 1092015, republicada no Diário Oficial de 2592015  Poder 

Executivo  Seção I  página 37. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade (Eixo Gestão e Negócios)  Lei Federal n.º9394, de 

20121996; Resolução SE n.º78, de 7112008; Resolução CNE/CEB n.º4, de 662012, e Resolução 

n.º6, de 2092012; Decreto Federal n.º5154, de 2372004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso 

aprovado pela Portaria Cetec  177, de 2692013, publicada no Diário Oficial de 2792013  Poder 

Executivo  Seção I  página 40.  

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade (Eixo Gestão e Negócios)  Lei Federal n.º9394, de 

20121996; Resolução CNE/CEB n.º1, de 5122014; Resolução CNE/CEB, n.º6, de 2092012; Resolução 

SE n.º78, de 7112008; Decreto Federal n.º5154, de 2372004. Plano de Curso aprovado pela Portaria 

Cetec  733, de 1092015, publicada no Diário Oficial de 1192015  Poder Executivo  Seção I  páginas 

5253.  

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Lei Federal n.º9394, de 20121996; Resolução 

CNE/CEB n.º78, de 7112008; Resolução CNE/CEB n.º4, de 662012, Resolução n.º 6, de 2092012; 

Decreto Federal n.º5154, de 2372004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria 

Cetec138, de 4102012, publicada no Diário Oficial de 51092012 Poder ExecutivoSeção Ipágina 38. 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Lei Federal n.º9394, de 20121996; Resolução 

CNE/CEB nº1, de 5122014; Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 

2092012; Resolução SE n.º78, de 7112008; Decreto Federal n.º5154, de 2372004; Plano de Curso 

aprovado pela Portaria Cetec738, de 1092015, publicada no Diário Oficial de 1192015  Poder Executivo 

 Seção I  página 53. 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 7/100 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º9394, de 

20121996; Resolução CNE/CEB n.º78, de 7112008; Resolução CNE/CEB n.º4, de 662012, Resolução 

n.º 6, de 2092012, Resolução CNE/CEB n.º2, de 3012012 e Resolução CNE/CEB n.º4, de 1372010; 

Decreto Federal n.º5154, de 2372004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 452011; Indicação CEE 8/2000. Plano 

de Curso aprovado pela Portaria Cetec182, de 2692013, publicada no Diário Oficial de 2792013 Poder 

ExecutivoSeção Ipágina 40. 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Lei Federal 

n.º9394, de 20121996; Lei Federal nº11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º1, de 5122014; Resolução 

CNE/CEB n.º6, de 2092012; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 2092012; Resolução CNE/CEB N.º2. DE 

3012012; Resolução CNE/CEB N.º4, DE 1372010; Resolução SE n.º78, de 7112008; Decreto Federal 

n.º5154, de 2372004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec739, de 

1092015, publicada no Diário Oficial de 1192015Poder ExecutivoSeção Ipágina 53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Resolução SE n.º 78, de 7112008; Lei 

Federal n.º9394/96, Decreto Federal n.º5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 39/2004, Lei Federal n.º 

11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012, Parecer CNE/CEB n.º11, de 1262008, Resolução 

CNE/CEB n.º3, de 972008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º4, de 662012, Deliberação CEE n.º 

105/2011, das Indicações CEEn.º8/2000 e n.º 108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec125, 

de3102012Poder ExecutivoSeção Ipágina 254.  

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Lei Federal n.º9394, de 20121996; Resolução 

CNE/CEB nº1, de 5122014; Resolução CNE/CEB nº6; Resolução SE n.º78, de 7112008; Decreto Federal 

nº5154, de 2372004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec770, de 2192015, publicada no Diário 

Oficial de 2292015 Poder ExecutivoSeção Ipágina 38.  

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º 78, de 

7112008, Lei Federal n.º9394/96, Decreto Federal n.º5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 452011, 

Parecer CNE/CEB n.º11, de 1262008, Resolução CNE/CEB n.º3, de 972008, alterada pela Resolução 

CNE/CEB n.º4, de de662012, Deliberação CEE n.º105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 

108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec126, de 3102012, publicada no Diário Oficial de 

4102012Poder ExecutivoSeção Ipágina254. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Lei Federal 

n.º9394, de 20121996; Lei Federal n.º11741/2008; Resolução CNE/CEB nº1, de 5122014; Resolução 

CNE/CEB nº6 de 2092012; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 2092012; Resolução CNE/CEB n.º2, de 

3012012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 1372010; Resolução SE n.º5154, de 2372004. Plano de Curso 

aprovado pela Portaria Cetec771, de 2192015, publicada no Diário Oficial de 2292015 Poder 

ExecutivoSeção Ipágina 38.  

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Nutrição e Dietética (Eixo Ambiente e Saúde) 

 Lei Federal n.º 9394, de 20121996; Resolução SE n.º78, de 7112008; Resolução 

CNE/CEB n.º4, de 662012, e Resolução n.º 6, de 2092012; Decreto Federal n.º 5154, de 2372004; 

Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  125, de 03102012, publicada no 

Diário Oficial de 04102012  Poder Executivo  Seção I  página 254.   

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Nutrição e Dietética (Eixo 

Ambiente e Saúde)  Lei Federal n.º 9394, de 20121996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5122014; 

Resolução CNE/CEB n.º 6, de 2092012; Resolução SE n.º 78, de 7112008; Decreto Federal n.º 5154, de 

2372004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  724, de 1092015, publicada no Diário Oficial de 

1192015  Poder Executivo  Seção I  página 52.    

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º78, 

de 7112008, Lei Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º39/2004, Lei Federal n.º11741/2008, 

Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012, Resolução CNE/CEB n.º2, de 3012012, Resolução CNE/CEB n.º4, 

de 1372010, Parecer CNECEB n.º5, de 452011, Parecer CNE/CEB n.º11, de 1262008, 

Resolução CNE/CEB n.º3, de 972008, alterada pela Resolução CNE/ CEB n.º4, de 662012, Deliberação 

CEE n.º105/2011, das Indicações CEE n.º8/2000e n.º108/2011.Plano de Curso aprovado pela Portaria 

Cetec126, de 3102012Poder ExecutivoSeção I página 254 

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio Lei 

Federal n.º9394, de 20121996; Lei Federal Resolução n.º11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º.1, de 

5122014, Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012; Resolução CNE/CEB n.º2, de 3012012; Resolução 

CNE/CEB n.º4, de 1372010; Resolução SE n.º78, 7112008; Decreto Federal n.º 5154, de 2372004. 
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Catec725, de 1092015, publicada no Diário Oficial de 

1192015Poder ExecutivoSeção Ipágina 52.  

Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º 78, de 

7112008, Lei Federal n.º5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, 

Resolução CNE/CEB n.º 6, de 2092012, Resolução CNE/CEB n.º2, de 3012012, Resolução CNE/CEB n.º4, 

de 1372010, Parecer CNE/CEB n.º11, de 1262008, Resolução CNE/CEB n.º 3, de 972008, alterada 

pela Resolução CNE/CEB n.º4, de662012, Deliberação CEE n.º105/2011, das Indicações CEE n.º8/2000 e 

n.º 8/2000 e n.º108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –128, de 3102012, publicada no 

Diário Oficial de 4102012Poder Executivo Seção I página 254. 

Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º9394, de 

20121996; Lei Federal n.º11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º1, de 5122014; Resolução CNE/CEB n.º6 

de 2092012; Resolução CNE/CEB nº2, de 3012012; Resolução CNE/CEB n.º4 de 1372010; Resolução 

SE n.º78,7—112008; Decreto Federal n.º5154, de 2372004. Plano de Curso aprovado pela Portaria 

Cetec775, de 2592015, publicada no Diário Oficial de 2592015Poder Executivo Seção I página 37. 

Habilitação Profissional de Técnico Química Lei Federal n.º9394, de 20121996; Resolução SE n.º78, de 

7112008. Resolução CNE/CEB n.º. 4, de 662012, Resolução n.º6, de 2092012; Decreto Federal n.º 

5154, de 2372004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Catec127, de 

3102012, publicada no Diário Oficial de 4102012Poder ExecutivoSeção Ipágina 254. 

Habilitação Profissional de Técnico Química Lei Federal n.º9394, de 20121996; Resolução CNE/CEB n.º1, 

de 5122014; Resolução CNE/CEB n.º6 de 2092012; Resolução SE nº78, de 7112008; Decreto Federal 

n.º5154, de 2372004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec774, de 2492015, publicada no 

Diário Oficial de 2592015Poder Executivo Seção I página 37. 

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino 

Médio Resolução SE N.º78112008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Lei Federal 

n.º39/2004, Lei Federal n.º11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012, Resolução CNE/CEB n.º 3, 

de 972008, alterada pela Resolução CNE/CEB m.°4, de 662012 Poder Executivo Seção Ipagina 59, 

retificada no Diário Oficial de 12102012Poder ExecutivoSeção I página 33.  

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Lei Federal 

n.º9394, de 20121996; Lei Federal nº11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º1, de 5122014; 

Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012; Resolução CNE/CEB nº2, de 3012012; Resolução CNE/CEB nº4, 

de 1372010; Resolução SE n.º78, de 7112008; Decreto Federal n.º5154, de 2372004. Plano de Curso 

aprovada pela Portaria Cetec757, de 1092015, publicada no Diário Ofício de 1192015  Poder Executivo 

 Seção I  página 54.    

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Lei Federal n.º9394, de 20121996: 

Resolução SE n.º78, de 7112008. Resolução CNE/CEB n.º. 4, de 662012, Resolução n.º6, de 2092012; 

Decreto Federal n.º5154, de 2372004: Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria 

Cetec159, de 9102012, publicada no Diário Oficial de 10102012Poder ExecutivoSeção Ipágina 47. 

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Lei Federal n.º9394, de 20121996, 

Resolução CNE/CEB n.º1, de 5122014; Resolução CNE/CEB n.º6, de 2092012; Resolução SE n.º78, de 

7112008; Decreto Federal n.º5154, de 2372004. Plano de Curso aprovada pela Portaria Cetec756, de 

1092015Poder ExecutivoSeção I página 54.   

HISTÓRICO DA ESCOLA 
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A Etec é localizada em Osasco que foi um município industrial, mas houve desconcentração industrial para 

outras regiões e hoje a cidade vem caminhando para a área comercial e de prestações de serviços. 

O bairro onde se instalou a Etec denominase Vila dos Remédios. É impossível separar a história bairro de 

sua igreja. Desde o início de seu povoamento  quando então o local era conhecido como Sítio dos 

Remédios, devido à variedade de ervas medicinais encontradas em suas matas  as duas histórias 

caminharam de mãos dadas, muitas vezes confundindose.  

Com mais de 11.000m2 de área construída, a segunda maior Etec/Fatec do estado de São Paulo, a Etec 

Osasco II foi instalada nas antigas dependências do DAEE  Departamento de Águas e Energia Elétrica da 

Cidade de Osasco, na Av. pres. Kennedy, no bairro da Vila dos Remédios. O prédio estava em desuso e com 

um acordo entre políticos, comunidade, prefeitura e governo do Estado, desistiram de criar uma 

penitenciária graças a pressão da comunidade e políticos locais. O prédio foi reformado e adequado de 

acordo com normas técnicas e de segurança do Centro Paula Souza. Além de abrigar a Escola Técnica, o 

prédio conta com a Faculdade de Tecnologia de Osasco, renomeada para Fatec Prefeito Hirant Sanazar, 

político que emancipou a cidade de Osasco, transformandoa num pólo industrial e hoje comercial e 

universitário. A mesma iniciou suas atividades antes da Etec, em fevereiro de 2010.  

De acordo com a arquiteta: 
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"Projetado pelo arquiteto Sergio Tonissi em 1970, o galpão que era ocupado pelo departamento de águas e 

energia elétrica, transformase em um edifício institucional com a instalação de uma Faculdade de 

Tecnologia e uma Escola Técnica em funcionamento no mesmo campus.  

A ideia principal foi a revitalização e atualização do galpão para aumentar a vida útil do mesmo, com o uso 

de novas tecnologias e materiais modernos (retrofit), compatibilizandoos com as restrições urbanas e 

ocupacionais atuais 

Para isto, procurouse otimizar os espaços em comum e específicos a cada curso, mantendo características 

intrínsecas do edifício, adaptandoo ao programa de necessidade. 

O projeto faz com que nos conscientizemos da importância de manutenção e requalificação da arquitetura, 

procurando soluções que possam traduzirse em conforto, segurança e funcionalidade para o usuário". 

A Etec iniciou suas atividades em julho de 2010, compartilhando as dependências. Foi inaugurada dia 07 de 

outubro de 2010, com a presença do Governador Alberto Goldman, Prefeito de Osasco Emídio de Souza, 

autoridades, políticos da região e nossa Diretora Superintendente Profª. Laura Laganá. Iniciamos somente 

com os cursos técnicos de Contabilidade, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho, com uma 

turma no período da tarde e uma a noite. 

Já no 2º semestre de funcionamento, em fevereiro de 2011, a Etec iniciou o Ensino Médio com duas turmas 

no período da manhã, sendo muito procurado. 

No 2º semestre de 2011, foi implantado o curso de Nutrição e Dietética, com uma turma a tarde e outra a 

noite. Em 2012, implantamos os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (ETIMs) de Química e de 

Segurança do Trabalho. No final de 2013, a primeira turma do ensino médio concluiu o curso. 

O maior desafio foi adaptar professores a nova filosofia de curso, a de ensinar a formação profissional para 

recém concluintes do ensino fundamental e integrar a base nacional comum às necessidades da formação 

profissional. 

A jornada integral nos fez perceber algumas necessidades, tais como a merenda e o acompanhamento 

educacional. Ainda em 2013, foram implantados os ETIMs de Meio Ambiente e de Nutrição e Dietética. 

Em 2014, suspendemos o curso de Segurança do Trabalho do período vespertino, por falta constante de 

docentes nessa área, e sugestão da Supervisão Regional. O curso de Contabilidade do período da tarde 

retornou, pois foi suspenso em 2013 por falta de demanda naquele ano. 

Em 2015, iniciou o ETIM de Informática, já autorizado pelo GSE/CETEC, que substituirá uma turma do 

Ensino Médio, para maior utilização dos ambientes escolares em tempo integral profissionalizante. 

No 2º semestre de 2015 iniciaram os cursos de Automação Industrial e Informática no período noturno. 

Com o curso de Automação Industrial, concluise o projeto de implantação da unidade, pois o mesmo 

estava previsto no projeto da Arquiteta Bruna, junto ao CEETEPS. 

No mês de outubro de 2015, há troca de diretor da Unidade, assumindo como pró tempore a profª. Gisele 

Marques Bizon. 

A partir do mês de março de 2016 em parceria com o 42º Batalhão da Polícia Militar, durante essa semana, 

a Etec Osasco II realizará o projeto denominado Prazer em Conhecer, que consiste em desenvolver o 

estreitamento da relação dos jovens e estimular nos alunos o senso cívico primordial para a construção de 

uma sociedade melhor.  

Em 2016, conforme as novas diretrizes Institucionais de permanência dos cursos modulares no período 

noturno, não houve abertura dos cursos de Química, Nutrição e Dietética e Contabilidade no período 

vespertino.  

Graças a uma demanda do MEC, tivemos a oportunidade de selecionar 3 alunos, por meio de concurso de 

redação, para a cerimônia da Tocha Olímpica antes da abertura oficial das Olimpíadas Rio 2016. Assim, no 

dia 22/07/2016, os alunos selecionados Bruno Vinicius Tomé Ferreira, Bruno Luz Pereira Santos, Thais Lima 

Costa Luz tiveram a honra de acender a tocha olímpica em sua passagem no município de Osasco.  

A Etec consolidou sua parceria com a UNIFIEO (Centro Universitário FIEO), realizando 01 (uma) ação em 

cada semestre no ano de 2016, promovendo nas instalações da Etec o Dia da Cidadania, organizado pelo 

Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, e a Feira das Profissões, com a participação de docentes 
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dos diversos cursos de graduação oferecidos pela Universidade. Além da ação realizada na Etec, os alunos 

puderam participar de um evento preparado no campus da Universidade, o Show da Física.  

A Etec vivenciou o processo democrático de eleição para Direção da Etec, e por maioria dos votos de 

professores e funcionários, permaneceu a prof.ª Gisele Marques Bizon na gestão da Unidade, que vinha 

como prótempore. 

Em 2016 o curso de Informática esteve presente, representando a Etec Osasco II, em eventos externos tais 

como Imagine Cup Microsoft (competição internacional da Microsoft), Escola Bandeirantes Workshop de 

Desenvolvimento da Plataforma Xamarim, PUC SP PUC Developers Day, Faculdade Rio Branco Sábado Geek, 

Feira FATEC Expo Week, além disso promoveu Workshops denominados “Encontro com Especialistas”, 

trazendo renomados palestrantes das empresas: Microsoft, Google, CGI (Comitê Gestor Internet do Brasil), 

Agência de Mídias Sociais ESeth vinculada à Rede Globo e Rádio Geek.  

Embora seja uma Unidade Escolar sem quadra, os alunos da Etec Osasco II participaram do 3º Torneio 

Educacional, Esportivo e Solidário na Etec de Esportes. Alcançamos o 5º lugar na classificação geral de 

pontos, empatados com a nossa conterrânea Etec Prof. André Bogasian. Tivemos equipe em diversas 

modalidades, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. Para celebrar este resultado, visitou e 

palestrou na nossa Etec o técnico de Vôley feminino do time de Osasco, o sr. Luizomar de Moura. 

A Etec realizou visitas técnicas em empresas como Natura e Carbocloro, envolvendo os alunos de todos os 

cursos, visando promover um olhar transdisciplinar entre as habilitações.   

Na OBMEP  2016 (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), 03 alunos da Etec Osasco II 

mereceram destaque: 

Nível 3  BRUNO LUZ PEREIRA SANTOS  Menção Honrosa 

Nível 3  CAIO CORREA CHAVES  Menção Honrosa 

Nível 3  VITOR H M FONSECA  Menção Honrosa   

  

As aprovações em vestibulares de Universidades Públicas foram relevantes. 12 alunos, formandos em 2016, 

conquistaram vagas em Universidades Públicas: UFSC, UFT, UNIPAMPA, Unifesp, USP, IFSP, UFMG, Unesp, 

UFPR, UFSCAR. 

  
Em 2017 deuse início a oferta das refeições produzidas internamente por empresa terceirizada. O cardápio 

oferecido acompanha a publicação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  

Em 2017 o curso de Informática esteve presente, representando a Etec Osasco II, na Campus Party 2017. 

A Etec Osasco II participou em 2017 do projeto Seja Digital (responsável por operacionalizar a migração do 

sinal analógico para digital da TV averta no Brasil), ação em parceria com a Seja Digital e Associação 

Brasileira de Reciclagem e Inovação (Abrin), tem por objetivo não apenas coletar itens com potencial risco 

ambiental, mas conscientizar sobre o problema do descarte incorreto e como ele afetas diversas esferas da 

sociedade.    

Conquistamos  o  domínio  .com.br,  tornando  nosso  endereço eletrônico 

https://www.etecosasco2.com.br/ com o objetivo de profissionalizar nosso site, bem como melhorar nossa 

identidade.  

Uma página no Facebook se transforma em 2017 num dos meios principais de divulgação dos trabalhos da 

Unidade. 

https://www.facebook.com/EtecOsascoII417672071929496/ 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 

Modalidade: Médio 

Descrição: 
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A área do Ensino Médio tem como objetivo conhecer as habilidades dos alunos para trabalhar junto a eles as 

competências desejadas, não só para seu aprendizado pessoal como também para sua vida profissional. 

Contamos com um quadro de docentes capacitados e comprometidos com as metas e objetivos que a Escola 

propõese a alcançar. Em todos os componentes, trabalhamos os conteúdos voltados à realidade e ao 

diaadia dos alunos. Com esta visão conseguimos, não só ensinar conteúdos, como também, formar 

cidadãos mais engajados com os problemas atuais, questionadores, capazes de criar opiniões e de buscar 

soluções para resolver situações sócioculturais, ambientais em busca de um futuro sempre melhor.  

Professores, coordenação e direção buscam um diálogo aberto com os alunos ensinandoos que valores 

como respeito, ética, solidariedade, comprometimento, responsabilidade, conservação e utilização adequada 

da escola, direitos e deveres fazem parte de um ambiente saudável dentro da unidade escolar. Acima de 

conhecer estes valores, vivenciálos cotidianamente é um fator de destaque na orientação que é passada 

aos alunos.   
Habilitações associadas: Ensino 

Médio 

Modalidade: Técnico 

Descrição: 
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  Automação Industrial: O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, 

programa, integra e realiza manutenção em sistemas aplicados a automação e controle de processos 

industriais; analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; 

coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados. Programa, 

opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.  

 Contabilidade: O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à 

contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de 

contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil/ administrativa e controla as 

movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à 

fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a 

contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza 

controle patrimonial. 

  

 Informática: O TÉCNICO EM INFORMÁTICA e o TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas 

da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem científica e matemática 

pertinentes a diferentes contextos e situações e identifica fontes e documentos específicos para a obtenção 

das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas operacionais e banco de 

dados selecionando ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece 

critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que 

possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais 

que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e 

criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores 
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implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que 

cooperam e solidarizamse, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas. 

  

 Meio Ambiente: O TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE e o  TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO são os profissionais que coletam, armazenam e interpretam informações, dados e 

documentações ambientais. Colaboram na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxiliam 

na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atuam na organização de 

programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e 

reciclagem. Identificam as intervenções ambientais, analisam suas consequências e operacionalizam a 

execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. 

  

 Nutrição e Dietética: O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA e o TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO são os profissionais que acompanham e orientam as atividades de controle 

de qualidade, higiênicosanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e 

alimentos. Acompanham e orientam os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. 

Coordenam a execução das atividades de posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Podem 

estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 

cursos. Definem padrões de procedimentos, elaboram Manual de Boas Práticas em Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) e implantam sistemas de qualidade. Realizam, também, a pesagem de 

pacientes e aplicam outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação 

nutricional; avaliam as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participam de 

programas de educação alimentar. 

  

 Química: O TÉCNICO EM QUÍMICA e o TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é o 

profissional que atua no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e 

equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. Realiza 

amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na 

aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa do desenvolvimento de produtos e validação de 

métodos. Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de 

qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança. 

  

 Segurança do Trabalho: O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO e o TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é o profissional que atua em ações prevencionistas nos 

processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle 

de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de 

Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. Desenvolve ações educativas na área de Saúde e Segurança do 

Trabalho. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza o uso de EPI e EPC. Coleta e organiza informações de 

saúde e de segurança no trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de 

prevenção e controle. 

  
Habilitações associadas: 

Contabilidade 

Automação Industrial 

Informática 

Meio Ambiente 

Química 

Nutrição e Dietética 

Segurança do Trabalho 

Modalidade: Integrado Descrição: 

  

Habilitações associadas: 

Nutrição e Dietética (Etim) 

Química (Etim) 

Segurança do Trabalho (Etim) 

Meio Ambiente (Etim) 

Informática (Etim) 
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AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2017 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

Automação Industrial 1º Módulo Noite 40 1 

Automação Industrial 2º Módulo Noite 27 1 

Automação Industrial 3º Módulo Noite 29 1 

Automação Industrial 4º Módulo Noite 17 1 

Contabilidade 1º Módulo Noite 40 1 

Contabilidade 2º Módulo Noite 34 1 

Contabilidade 3º Módulo Noite 23 1 

Ensino Médio 1ª Série Manhã 40 1 

Ensino Médio 2ª Série Manhã 40 1 

Ensino Médio 3ª Série Manhã 40 2 

Informática 1º Módulo Noite 40 1 

Informática 2º Módulo Noite 34 1 

Informática 3º Módulo Noite 22 1 

Informática (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Informática (Etim) 2ª Série Manhã 36 1 

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 34 1 

Meio Ambiente 3º Módulo Noite 24 1 

Meio Ambiente (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 
Meio Ambiente (Etim) 2ª Série Manhã 34 1 

Meio Ambiente (Etim) 3ª Série Manhã 31 1 

Nutrição e Dietética 1º Módulo Noite 40 1 

Nutrição e Dietética 2º Módulo Noite 40 1 

Nutrição e Dietética 3º Módulo Noite 29 1 

Nutrição e Dietética (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Nutrição e Dietética (Etim) 2ª Série Manhã 38 1 

Nutrição e Dietética (Etim) 3ª Série Manhã 31 1 

Química 1º Módulo Noite 39 1 

Química 2º Módulo Noite 33 1 

Química 3º Módulo Noite 31 1 

Química 4º Módulo Noite 35 1 

Química 4º Módulo Tarde 19 1 

Química (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Química (Etim) 2ª Série Manhã 34 1 

Química (Etim) 3ª Série Manhã 37 1 

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 1 

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 40 1 

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 26 1 

Segurança do Trabalho (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Segurança do Trabalho (Etim) 2ª Série Manhã 34 1 

Segurança do Trabalho (Etim) 3ª Série Manhã 31 1 

Soma total 41 1.362 

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2017 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

Nutrição e Dietética (Etim) 2ª Série Manh? 37 1 

Meio Ambiente 3º Módulo Manh? 28 1 
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Química 2º Módulo Noite 41 1 

Química 4º Módulo Noite 35 1 

Química 3º Módulo Noite 38 1 

Nutrição e Dietética (Etim) 1ª Série Manh? 40 1 

Automação Industrial 1º Módulo Noite 40 1 

Química (Etim) 2ª Série Manh? 37 1 

Química (Etim) 1ª Série Manh? 40 1 

Química 4º Módulo Tarde 35 1 

Química 1º Módulo Noite 40 1 

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 1 15 

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 40 1 15 

 

Segurança do Trabalho (Etim) 3ª Série Manh? 34 1 

Segurança do Trabalho (Etim) 1ª Série Manh? 39 1 

Química (Etim) 3ª Série Manh? 34 1 

Nutrição e Dietética (Etim) 3ª Série Manh? 33 1 

Contabilidade 1º Módulo Noite 40 1 

Automação Industrial 2º Módulo Noite 38 1 

Contabilidade 3º Módulo Noite 33 1 

Contabilidade 3º Módulo Noite 31 1 

Informática (Etim) 2ª Série Manh? 40 1 

Ensino Médio 3ª Série Manh? 79 2 

Informática 2º Módulo Noite 35 1 

Informática 1º Módulo Noite 40 1 

Informática 3º Módulo Noite 30 1 
Meio Ambiente 2º Módulo Noite 41 1 

Informática (Etim) 1ª Série Manh? 40 1 

Ensino Médio 1ª Série Manh? 40 1 

Ensino Médio 2ª Série Manh? 40 1 

Automação Industrial 3º Módulo Noite 30 1 

Meio Ambiente 3º Módulo Manh? 28 1 

Meio Ambiente (Etim) 2ª Série Manh? 33 1 

Meio Ambiente (Etim) 1ª Série Manh? 40 1 

Meio Ambiente (Etim) 3ª Série Manh? 34 1 

Nutrição e Dietética 2º Módulo Noite 39 1 

Nutrição e Dietética 3º Módulo Noite 29 1 

Nutrição e Dietética 1º Módulo Noite 40 1 

Nutrição e Dietética 3º Módulo Tarde 33 1 

Soma total 

CLASSES DESCENTRALIZADAS 

RECURSOS HUMANOS 2017 

42 1.528 
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A Etec Osasco II possui um quadro de colaboradores que compreende dois servidores na Diretoria 

Acadêmica e três na diretoria Administrativa. 

Em 2014, foram implantados os cargos de Diretor de Serviços Acadêmico e Administrativo e o Assistente 

Técnico Administrativo  ATA.  

A Coordenação Pedagógica e a Orientação Educacional são mantidas por projetos de HAE. 

Há ainda projetos de HAE e de Coordenação de Estágios, Aprendiz Paulista e de Laboratórios e Inova.  
Nome: ADONIAS DOS SANTOS NERI 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: Espanhol 

Nome: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Contabilidade 

Nome: FRANCISCO AURIZELIO DE SOUZA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 

Nome: IVAN SOUZA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 

Nome: ADRIANA DE ASSIS GARCIA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: NUTRIÇÃO 

Nome: ALBERTO MARQUES 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 18/100 

Alexandre de Abreu Franco Estagiário 

ALINE FIORATTO BARCELLOS 

Docente 

QUÍMICA 

Nome: AMANDA SANTOS 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: AMANDA SILVA SANTOS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: NUTRIÇÃO 

Nome: ANDREA VIEIRA DE SOUZA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: ANDRÉ LEANDRO F DE SOUZA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: ANDRÉA CHIESI 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: ANSELMO OLIVEIRA LESSA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Segurança 

Nome: ANTONIO CLAUDIO G. DE SÁ 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: ANTONIO MANOEL DE LIMA SANTOS JUNIOR 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 19/100 

Nome: BRUNO GODOI EILLIAR 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: CARLA MORANO 
Docente 

ENSINO MÉDIO 

CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR 

Docente 

INFORMÁTICA 

CAROLINA LEOPOLDO 

Docente 

NUTRIÇÃO 

CELSO CARNEVALE 

Docente 

Automação 

Nome: DANILA MARIA NASCIMENTO 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: DANILO WASHINGTON PELEJE 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: DENISE MARIA RENNÓ DOS SANTOS 
Cargo/Função: Administrativo 

Atividades: COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Nome: DENISE MARIA RENNÓ DOS SANTOS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: DENISE MOURA 
Cargo/Função: Docente 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: DIEGO DA SILVA CRUZ 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: DIOGO SANTOS DE FARIAS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: DIRCE JOANA OLIVEIRA 
Cargo/Função: Administrativo 

Atividades: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA  DIR SERV ADMINISTRATIVOS 

Nome: EDSON POSSANI 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: EDUARDO CHAVES 
Docente 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

EDUARDO HABIB TCHAKMAKIAN 

Docente 

Segurança 

EDUARDO SIQUEIRA 

Administrativo 

Eduardo Siqueira 

Docente 

ENSINO MÉDIO 

Nome: Eliete Ferreira de Souza Silva 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Nome: ELVIS RODRIGO MARQUES 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Cargo/Função: Docente 

Atividades: Segurança 

Nome: EUGENIA EMI ASSO HASHIGUCHI 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Química 

Nome: ÉDIO CUSTÓDIO 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: ÉDIO ELIAS CUSTÓDIO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: FERNANDA AMARAL SANCHES LUCAS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: MEIO AMBIENTE 

Nome: FERNANDO DA SILVA MORAES 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: FERNANDO RODRIGUES FERNANDES JÚNIOR 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Nome: GABRIELA BARBOSA 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: GABRIELA WOJAKEVICZ BARBOSA 
Docente 

NUTRIÇÃO 

GEORGIA ALVES DE OLIVEIRA 

Docente 

ENSINO MÉDIO 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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GILMAR LUIS COSTA 

Docent

e 

ENSINO 

MÉDIO 

GISELE MARQUES BIZON 

Administrativo 

Nome: HAIRTON FERREIRA DA SILVA 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: Contabilidade 

Nome: HILTON KOITI SATO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: ISAC DA SILVA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUIMICA 

Nome: JOAQUIM GOMES CORREA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: CONTABILIDADE 

Nome: JOEL GIULIANGEL 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: JORGE LUIS COSTA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: JOSÉ ANTONIO DO AMARAL 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 

Nome: LAURA THAÍS SILVA 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: LEANDRO FERRO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: LILIAN MÁRCIA F DE SÁ 
Docent

e 

QUÍMICA 

LILIAN RODRIGUES 

Docent

e 

Ensino 

Médio 

LUCAS MARTINEZ FORTUNATO 

Auxiliar de Docentes 

Química 

LUCIA REGINA DE JESUS ALVES 

Docente 

QUÍMICA 

Nome: LUCIANE VICENTE DE ALVARENGA 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: NUTRIÇÃO 

Nome: LUIZ CEZAR PENA 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: LUIZ CEZAR PENA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 

Nome: Luiz Henrique de Almeida Fernandes 
Cargo/Função: Docente 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Atividades: Ensino Médio 

Nome: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: MAIRA AKEMI CASAGRANDE YAMATO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: MARCELO PELAES ALMEIDA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: INFORMÁTICA 

Nome: MARCIO APARECIDO DE MELO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Contabilidade 

Nome: MARIA BEATRIZ DE SOUZA LIMA RIZZI 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Nutrição 

Nome: MARIA BERNARDETE SEROY CAMARGO 
Docente 

Segurança 

MARIA CRISTINA SANTOS FAUSTINO 

Docente 

ENSINO 

MÉDIO 

MARIA DANIELA CLEMENTINO 

Docente 

NUTRIÇÃO 

MARILENE GONÇALVES BRIGA 

Docente 

MATEMÁTICA 

Nome: MARILENE MARCELINO 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: MARILENE PEREIRA DE ARAUJO MARCELINO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: MARILI APRIJO DE FARIAS 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: LTT 

Nome: MARISA DA COSTA ALVES AZEVEDO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: MATEUS SANTOS SILVA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Contabilidade 

Nome: MAURO AUGUSTO ZUFFO 
Cargo/Função: Administrativo 

Atividades: DIRETOR DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Nome: MÁRCIO APARECIDO DE MELO 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: NATÁLIA GOLUBEFF 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: GEOGRAFIA 

Nome: PATRICIA APARECIDA BOLETINI 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Informática 

Nome: PAULO HENRIQUE PESCIO 
Docente 

Automação 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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PAULO ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA 

Docente 

Automação 

Rafael Molnar Beluomini 

Docente 

PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO 

RAUL EDUARDO POLLITTI VERA 

Docente 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Nome: Regina Maria Zuffo 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: REGINALDO DONIZETE BORGES 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: HISTÓRIA 

Nome: RENATA SANTOS DA SILVA 
Cargo/Função: Administrativo 

Atividades: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  DIREÇÃO 

Nome: RENATA DOS REIS PEREIRA SEXTO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: ENSINO MÉDIO 

Nome: RODOLFO PINHEIRO DA SILVA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: RODOLFO POLETTO 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: RODOLFO POLETTO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Segurança 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Nome: RODRIGO DE AZEVEDO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA ECCLISSI 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: Rosangela Gomes do Amaral Antunes 
Docente 

ENSINO 

MÉDIO 

RUBENS ARAUJO DA SILVA 

Docente 

Química 

SANDRA LEE 

DE CARVALHO 

SILVA 

Administrativo 

COORDENADORA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

SANDRA LEE DE CARVALHO SILVA 

Docente 

NUTRIÇÃO 

Nome: Sandro de Miranda Colombo 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: SIDNEY AUGUSTO COUTINHO 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 

Nome: SILVIA HELENA FERNANDES 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: QUÍMICA 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Nome: SILVIA TEIXEIRA ALEIXO DA SILVA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: NUTRIÇÃO 

Nome: THAMIRYS CHRISTINO GOMES 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Auxiliar de Docentes 

Nome: TIAGO FERNANDES SILVA 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Ensino Médio 

Nome: ULISSES VIEIRA 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Administrativo 

Nome: ULISSES VIEIRA DE MORAIS JUNIOR 
Cargo/Função: Docente 

Atividades: Automação 

Nome: VALTERLANE DE SOUSA BRITO 
Cargo/Função: Administrativo 

Atividades: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA  DIR SERV ACADÊMICOS 

Nome: Vania de Almeida Pollitti 
Docente 

QUÍMICA 

VITOR AMARAL 

Administrativo 
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Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Atividades: 
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Vitor Amaral Sanches Lucas 

Docente 

Ensino Médio 

WASHINGTON JOÃO DA SILVA 

Docente 

Automação 

Nome: WELLINGTON GIESTAS GOMES 

Cargo/Função: Docente 

Atividades: Segurança 

Nome: Yasmin Ventura Carneiro 
Cargo/Função: 

Atividades: 

Estagiário 

RECURSOS FÍSICOS 

 

  
  
  
  
  
  
Nosso prédio foi projeto da arquiteta Bruna, do Centro Paula Souza, tornandose mais um orgulho do 

mesmo. Compartilhamos as dependências com a Fatec Prefeito Hirant Sanazar, entre área administrativa, 

salas de aula e laboratórios. O prédio conta com telhas transparentes que permitem a entrada da luz solar, 

não desperdiçando energia elétrica. 
Localização: TÉRREO 

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I, II, III, IV 

Área: 40M2 CADA 

Descrição: USO DAS FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA NAS DIVERSAS ÁREAS. 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Área: 40 M2 

Descrição: USADO NAS DISCIPLINAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
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Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE QUÍMICA I e II 

Área: 40 M2 CADA 

 
Descrição: USADO PELAS DISCIPLINAS DO CURSO 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

Área: 40 M2 

Descrição: USADO PELAS DISCIPLINAS DE MEIO AMBIENTE E BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: DIRETORIA 

Área: 20 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO DO DIRETOR GERAL DA ETEC 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: DIRETORIA ACADÊMICA 

Área: 20 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO DO DIRETOR DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Área: 22 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO DO DIRETOR DE SERVIÇOS ACADÊMICOS E EQUIPE 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: ALMOXARIFADO 

Área: 22 M2 

Descrição: SALA PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: COORDENAÇÃO 

Área: 20 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO DOS COORDENADORES DOS CURSOS TÉCNICOS 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Área: 20 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: SALA DE ESTÁGIOS, APRENDIZ PAULISTA E DE ATENDENTES DE CLASSE 

Área: 10 M2 

Descrição: ATENDIMENTO A PROFESSORES 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: SECRETARIA ACADÊMICA 

Área: 40 M2 

Descrição: SALA DE ATENDIMENTO AO DOCENTE 

Localização: ADM 1º ANDAR 
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Identificação do Ambiente: SALA DOS PROFESSORES 

Área: 45 M2 

Descrição: SALA DE USO DOS PROFESSORES 

 
Localização: ADM 1º ANDAR 

Identificação do Ambiente: SALA DE REUNIÕES 

Área: 40 M2 

Descrição: USASDA COMO SALA DE VÍDEO E PARA REUNIÕES 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: COPIADORA 

Área: 20 M2 

Descrição: USADA PARA ATENDIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: COPA 

Área: 15M2 

Descrição: USADA COMO COZINHA E REFEITÓRIO PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: SALA TÉCNICA I 

Área: 5 M2 

Descrição: SALA USADA PARA CONTROLE DE FIAÇÃO ELÉTRICA 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: SALA DE APOIO 

Área: 5 M2 

Descrição: USADA PARA CONTROLE DA TELEFONIA E INTERNET 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: REFEITÓRIO 

Área: 55 M2 

Descrição: SALA USADA PARA ESTUDOS, REFEIÇÕES E ESTAR DOS ALUNOS DA ETEC 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: SALA DE ESTUDOS 

Área: 40 M2 

Descrição: SALA DESTINADA A ESTUDOS, BIBLIOTECA E CLICKIDEIA. 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: AUDITÓRIO 

Área: 200 M2 

Descrição: EM FORMATO COM ARQUIBANCADA, VAI DO 1º ANDAR ATÉ O TÉRREO COM CAPACIDADE 

DE 360 LUGARES SENTADOS E CONTA COM 2 CAMARINS, COMPARTILHADO COM A 

FATEC 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Área: 30 M2 

Descrição: COZINHA INDUSTRIAL, DISPENSA E SALA DIDÁTICA INTERLIGADAS 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: CANTINA 
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Área: 20 M2 

Descrição: COMPARTILHADA COM A FATEC 

Localização: TÉRREO 

 
Identificação do Ambiente: SOLUÇÕES LIMPEZA 

Área: 10 M2 

Descrição: SALA DE USO DA EMPRESA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: JARDIM DE INVERNO I e II 

Área: 100 M2 CAD 

Descrição: AMBIENTES COBERTOS COM VIDROS E COM JARDIM PARA ESTAR DE TODOS 

Localização: EXTERNO 
Identificação do Ambiente: GUARITA 

Área: 10 M2 

Descrição: USADO PELA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A UNIDADE 

Localização: EXTERNO 
Identificação do Ambiente: VESTIÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS 

Área: 10 M2 CADA 

Descrição: MASCULINO E FEMININO PARA USO DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE SEGURANÇA E 

LIMPEZA 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: SALAS DE AULA (24) 

Área: 

Descrição: 

20 M2 CADA 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE IDIOMAS (2) 

Área: 

Descrição: 

20 M2 CADA 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (4) 

Área: 

Descrição: 

2 M2 CADA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (4) 

Área: 

Descrição: 

2 M2 CADA 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (2) 

Área: 

Descrição: 

2 M2 CADA 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (2) 
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Área: 

Descrição: 

2 M2 CADA 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (2) 

 
Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: ADM TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (2) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (4) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (4) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (4) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (4) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (2) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (2) 

Área: 

Descrição: 

4 M2 CADA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE ANÁLISE NUTRICIONAL 

Área: 40 M2 

Descrição: ANÁLISE PARA CONFECÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, RÓTULAGEM E 

ETC. 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Área: 40 M2 
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Descrição: UTILIZADO PELOS CURSOS DE MEIO AMBIENTE, ENSINO MÉDIO E 

QUÍMICA 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE ANÁLISES PLUVIOMÉTRICAS 

Área: 40 M2 

Descrição: UTILIZADO PELOS CURSOS DE MEIO AMBIENTE, ENSINO MÉDIO E 

QUÍMICA 
Localização: TÉRREO 

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

Área: 60 M2 

Descrição: UTILIZADO PARA PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

Localização: TÉRREO 
Identificação do Ambiente: REFEITÓRIO DE ALUNOS 

Área: 150 M2 

Descrição: REFEITÓRIO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O MESMO PARA SUAS REFEIÇÕES, 

ESTAR E DESCANSO, EQUIPADO COM TV 42 POLEGADAS DE LCD, 

GELADEIRA, MICROONDAS, MESAS E CADEIRAS. 

Localização: ADM 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: SALA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES  APM 

Área: 10 M2 

Descrição: UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PAIS E MESTRES, DIRETORIA 

EXECUTIVA DA APM. 

Localização: 1º ANDAR 
Identificação do Ambiente: SALA DE VÍDEO (2) 

Área: 20 M2 CADA 

Descrição: SALAS DE MULTIMÍDIA COM PROJETOR, COMPUTADOR E SOM 

RECURSOS MATERIAIS 

  

Os recursos materiais da Etec Osasco II foram enviados pelo Centro Paula Souza, além da doação de 

mobiliário da FAPESP de móveis usados para suprir nossas necessidades. 

Ganhamos ainda livros da Etec de Suzano e da Imprensa Oficial do Estado. Além de vidrarias e reagentes 

químicos doados pela SABESP. 

  

 QuantidadeBem Departamento/Ambiente 

 4 AGITADOR MAGNÉTICO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

 3 AGITADOR MECÂNICO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

1 ANALISADOR DE UMIDADE LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANEMÔMETRO DIGITAL 

HOMIS 

 1 LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
477 
ANEMÔMETRO DIGITAL HOMIS 

1 LABORATÓRIO DE QUÍMICA 
SM18  

6 
APARELHO DE SOM MINISYSTEM SALAS DE 

VÍDEO/DIREÇÃO/COORDENAÇÃO/PROFESSORES/MINIAUDITÓRIO/SECRETARIA 

10 
APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO 

SETOR ADMINISTRATIVO 

2 
ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 

DE ABRIR 
SETOR ADMINISTRATIVO 

5 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 
SETOR ADMINISTRATIVO 

PORTAS DE CORRER 
ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 

 5 SETOR ADMINISTRATIVO 
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PORTAS 

 5 ARMÁRIO VESTIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO 

ARQUIVO AÇO COM 04 
 10 SETOR ADMINISTRATIVO 

GAVETAS 

2 BALANÇA SEMIANALÍTICA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE BANCO DE 

ENSAIO PARA 

 7 FUTURO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
PNEUMÁTICA  MALETA 

 1 BANHO DE ULTRASSOM PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

 DISSOLUÇÃO DE AMOSTRAS  

3 BANHO MARIA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

4 BATEDEIRA PLANETÁRIA LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

7 BEBEDOURO DE GALÃO CORREDORES ADMINISTRATIVOS 

8 BEBEDOURO DE PRESSÃO CORREDORES ALUNOS 

1 
BOMBA DE AMOSTRAGEM DE AR 

LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE 

1 
BOMBA DE AMOSTRAGEM DE GÁS 

LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

2 BOMBA DE VÁCUO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

10 BÚSSULA PORTÁTIL ALMOXARIFADO 

125 
CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM 

SALAS DE AULA 
BRAÇO, CONCHA 
CADEIRA ESCOLAR COM 

 270 ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO,SALAS DE AULA 
FIXA SEM BRAÇO 
CADEIRA ESCOLAR 

400 INDIVIDUAL COM ESTRUTURA SALAS DE AULA TUBULAR 

EM AÇO 

480 
CADEIRA ESCOLAR 

SALAS DE AULA 
INDIVIDUAL MODELO 2426 

41 
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO 

SETOR ADMINISTRATIVO 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

25 CADEIRA PARA PROFESSOR SALAS DE AULA 

200 
CADEIRA UNIVERSITÁRIA 

VÁRIOS AMBIENTES 
MODELO 2173 

1 
CAPELA DE EXAUSTÃO DE 

LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE 
GASES 

1 CAPELA DE FLUXO LAMINAR LABORATÓRIOS DE QUÍMICA/MEIO AMBIENTE 

400 

CARTEIRA ESCOLAR 
INDIVIDUAL COM ESTRUTURA SALAS DE AULA 
TUBULAR EM AÇO  

60 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA TODOS AMBIENTES 

3 CENTRÍFUGA DE BANCADA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E DE MICROBIOLOGIA 

4 
CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA LAVA 

OLHOS 
LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

10 
CONDICIONADOR DE AR 

PISO/TETO 
VÁRIOS AMBIENTES 

4 
CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA 

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

12 
CONJUNTO DIDÁTICO PARA 

ESTUDOS E ENSAIOS 
FUTURO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

25 
CONJUNTO MESA/CADEIRA 
PARA REFEITÓRIO COM 04 

CADEIRAS 
REFEITÓRIO DOS ALUNOS 

2 CONTADOR DE COLÔNIAS LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE 

80 CPU DUAL CORE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I, II, III E IV 

40 CPU GABINETE MINI TORRE VÁRIOS AMBIENTES 

20 CPU HP DESKTOP 800 SETOR ADMINISTRATIVO 

20 CPU HP DESKTOP 800 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA III 

8 CRONÔMETRO DIFITAL ALMOXARIFADO 

1 DECIBELÍMETRO LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
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1 DEIONIZADOR DE ÁGUA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

3 DESTILADOR DE ÁGUA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

1 
DESTILADOR DE ÁGUA SL71/10 

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

1 DESTILADOR DE PROTEÍNAS LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE 

1 DETECTOR DE GÁS LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

DETERMINADOR DE PONTO DE 
 4 LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

FUSÃO 

1 DOSÍMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

2 ESPECTROFOTÔMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA ESPREMEDOR DE 

FRUTAS 

 1 LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
INDUSTRIAL 

80 ESTABILIZADOR DE TENSÃO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I, II, III E IV ESTANTE 

DESMONTÁVEL TIPO 

 25 SALA DE ESTUDOS ETEC E BIBLIOTECA FATEC 
BIBLIOTECA 

 2 ESTUFA BACTERIOLÓGICA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 
ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO 

4 LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

E SECAGEM 
1 FILMADORA DIGITAL SETOR ADMINISTRATIVO 

4 FOGÃO INDUSTRIAL LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

2 FOGÃO RESIDENCIAL COPA ETEC/ALMOXARIFADO 

1 FORNO MUFLA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

1 
FREEZER HORIZONTAL 2 

MERENDA 
PORTAS 

5 
IMPRESSORA JATO DE TINTA 

SETOR ADMINISTRATIVO 
HP 

3 IMPRESSORA LASER HP COORDENAÇÃO/DIR SERVIÇOS 

3 
IMPRESSORA 

SETOR ADMINISTRATIVO 
MULTIFUNCIONAL 

4 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALMERENDA 

10 LONGARINA COM 04 LUGARES VÁRIOS AMBIENTES 

17 
LOUSA BRANCA PARA 

TODOS LABORATÓRIOS 
MARCADOR 

17 LOUSA VERDE PARA GIZ TODOS AMBIENTES DE SALA DE AULA 

1 LUXIMETRO LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

3 LUXÍMETRO DIGITAL LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

9 MANTA AQUECEDORA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

25 MESA DE PROFESSOR SALAS DE AULA 

3 MESA EM L SETOR ADMINISTRATIVO 

270 
MESA ESCOLAR C/ 
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO SALAS DE AULA E 

PORTA LIVROS 

125 
MESA ESCOLAR COM TAMPO 
MDF, ESTRTURA EM AÇO SALAS DE AULA TUBULAR, PORTA 

LIVROS 

480 
MESA ESCOLAR INDIVIDUAL 

SALAS DE AULA 
MODELO MMF03 

80 
MESA PARA COMPUTADOR 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I, II, III E IV 
COM PORTA TECLADO 

27 
MESA PARA COMPUTADOR 

SETOR ADMINISTRATIVO 
MODELO L330 

12 MESA PARA COZINHA MERENDA E LABORATÓRIOS 

2 MESA PARA REUNIÕES SALA DOS PROFESSORES 

1 MICROONDAS COM DOURADORLABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

2 MICROONDAS SIMPLES COPA E SALA DOS PROFESORES 
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1 MODELO ANATÔMICO HUMANOLABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

80 MONITOR DE VÍDEO 19" LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I, II, III E IV 

40 MONITOR EM LCD VÁRIOS AMBIENTES 

20 MONITOR EM LCD 20" SETOR ADMINISTRATIVO 

20 MONITOR EM LCD 20" LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA III 

1 MONITOR EM LCD ITAUTEC SECRETARIA 

1 
MULTIPROCESSADOR PHILIPS 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO 
WALITA 

1 NO BREAK SECRETARIA 

3 NOTEBOOK DIRETORIA, DIRETORIA DE SERVIÇOS E SECRETARIA 

13 PHMETRO DE BANCADA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

1 PICADOR DE LEGUMES LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

4 POLTRONA GIRATÓRIA SETOR ADMINISTRATIVO 

2 PROCESSADOR DE ALIMENTOSLABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA / MERENDA 

6 PROJETOR MULTIMÍDIA SALAS DE VÍDEO/MINIAUDITÓRIO/SETOR ADMINISTRATIVO 

6 
QUADRO DE AVISOS  

TODOS AMBIENTES 
CORTIÇA 

12 QUADRO DE AVISOS  FELTRO TODOS AMBIENTES 

2 REFRATRÔMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

1 REFRIGERADOR COM FREEZERLABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

2 REFRIGERADOR DUPLEX SALA DOS PROFESSORES E COPA 

1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL MERENDA 
6 PORTAS 

 1 RELÓGIO SINALEIRO COORDENAÇÃO 

1 SELADORA DE FILME LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA SERVIDOR 

1 MULTIPROCESSAMENTO SECRETARIA 
ITAUTEC 

2 SUPORTE PARA PROJETOR SALAS DE VÍDEO 

3 TELA DE PROJEÇÃO SALAS DE VÍDEO/MINIAUDITÓRIO/SALA DOS PROFESSORES 

 6 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS SALAS DE AULA 

1 TELEVISOR LED 55" LG SALA DOS PROFESSORES 

2 TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL LABORATÓRIOS DE QUÍMICA TERMÔMETRO DE 

ESPAÇO 

 1 LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONFINADO 

1 TERMÔMETRO DIGITAL LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO TERMÔMETRO DIGITAL  

PARA 

4 MEDIR TEMPERATURA DE LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA ALIMENTOS 
TORSO HUMANO FEMININO DE 

1 LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
DESMONTAR  

1 TRENA ELETRÔNICA ALMOXARIFADO 

10 VENTILADOR DE COLUNA VÁRIOS AMBIENTES 

16 VENTILADOR DE PAREDE VÁRIOS AMBIENTES 

RECURSOS FINANCEIROS 

  

O Centro Paula Souza é responsável pelos salários de professores, funcionários, telefone/internet, energia elétrica, água, 

empresas terceirizadas, além de prover as despesas miúdas de pronto pagamento.  
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A APM é uma instituição auxiliar e capta recursos com locação de armários, venda de uniformes, cantina escolar e doações 

espontâneas.  

As fontes que compõem os recursos financeiros anuais da escola são: 

Centro Paula Souza 95% 

APM 5%   

   

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

O contrato de limpeza é gerido pela Etec e tem como prestadora a Empresa RJ Comércio & Prestação de 

Serviços que conta com 11 colaboradores na Etec Osasco II, sendo 1 deles responsável somente pelos 

vidros. A gestora do contrato na Unidade é a Diretora de Serviços Administrativos Andréa Chiesi.  

A produção das refeições é terceirizada pela empresa PRM Serviços e Mão de Obra Especializada, que possui 

contrato de manipulação e distribuição de merenda com a Diretoria de Ensino Região Osasco.  

Já para vigilância, a Etec não é a gestora dos serviços de segurança. A empresa Essencial vigilância tem a 

Fatec como gestora.  

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES  2017 

Denominação: APM 
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Descrição: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, na sala prof. Nivonei Romagna, reuniramse em 2ª 

chamada para Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual Osasco II, 

CNPJ 14.732.122/000187, doravante denominada APM, a partir das dez horas, conforme comunicado de 

Edital, que foi publicado no site da Unidade, Edital de convocação publicado nos murais das salas de aula e 

comunicado impresso enviado aos pais, para tratar da composição dos Conselhos Deliberativo, Executivo e 

Fiscal da APM, exercício 2017/2018. A Diretora da Etec, professora Gisele Marques Bizon, iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos, explicou a necessidade de se ter um grupo atuante e comprometido. 

Após tal reflexão, estavam presentes formando a Assembleia Geral: Professores: Silvia Teixeira Aleixo 

Silva, Sandra Lee de Carvalho Silva, Marcello Peres Zanfra, Denise, Maria Rennó dos 
Santos, Mauro Augusto Zuffo. Pais de alunos: Catia Regina Sgarbi, Marcio Antunes Tagliari, Sergio Tadeu 

Bozzo, José Mario Nogueira dos Santos, Eleni M. R. Bozzo, Marilsa Rodrigues da Silva, Geane Patrícia 
Correia Sotero, Madalena dos Anjos de Lima, Elaine Cristina S. S. Bernardino, Anderson Willians Cruz 

Delcorço, Aline Cardoso Alves Grossi. A Diretora deu continuidade aos trabalhos, abrindo a sessão para 

sanar dúvidas de todos os participantes, informando que a situação atual da APM é regular e com saldo 

positivo. A seguir, a Diretora questionou dos presentes da Assembleia, quem gostaria de se candidatar a 

membro do Conselho Deliberativo, que ficou constituído por: Presidente – Gisele Marques Bizon, brasileira, 

divorciada, Diretora de Escola Técnica, Professores: Silvia Teixeira Aleixo Silva, brasileira, casada, 

professora do ensino médio e técnico, Sandra Lee de Carvalho Silva, brasileira, casada, professora do 

ensino médio e técnico, Marcello Peres Zanfra, brasileiro, solteiro, professor do ensino médio e técnico,  

Denise Maria Rennó dos Santos, brasileira, casada, professora do ensino médio e técnico, 
Pais de alunos: Marcio Antunes Tagliari, brasileiro, casado, comerciante, Marilsa Rodrigues da Silva, 

brasileira, casada, técnica de enfermagem, Madalena dos 
Anjos de Lima, brasileira, casada, do lar, Geane Patrícia Correia Sotero, brasileira, casada, professora, 

Anderson Willians Cruz Delcorço, brasileiro, casado, terapeuta. Foram eleitos pelos membros do 

Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva com a seguinte composição, a saber: 
Diretora Executiva: Silvia Teixeira Aleixo Silva,  

ViceDiretora Executiva: Aline Cardosos Alves Grossi,  

Secretária: Denise Maria Rennó dos Santos,  
Diretor Financeiro: José Mario Nogueira dos Santos,  
ViceDiretor Financeiro: Mauro Augusto Zuffo, RG  
O conselho fiscal será composto pelos pais Sergio Tadeu Bozzo, Elaine Cristina S. S. 
Bernardino, e pelo professor Marcello Peres Zanfra 
A Presidente da APM empossou os eleitos, reiterando os votos de sucesso, e boa sorte nos trabalhos. Em 

reunião extraordinária para início das deliberações, agendouse o dia 09/05/2017. Nada mais havendo a 

tratar, encerrouse a presente reunião.  
Osasco, seis de maio de dois mil e dezessete. 

Denominação: COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES  CIPA 
Descrição: Matrícula Nome Tipo Membro Função 

12887 ADRIANA DE ASSIS GARCIA Eleito Titular VicePresidente 
44734 ALINE FIORATTO BARCELLOS Eleito Suplente Membro 
62295 RODRIGO DE OLIVEIRA ECCLISSI Designado Titular Presidente 
56596 RENATA SANTOS DA SILVA Designado Suplente Membro 

Denominação: CONSELHO DE ESCOLA 
Descrição: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete reuniramse, em 2ª chamada, os que assinaram a 

lista de presença que acompanha esta ata para composição do Conselho de Escola da Etec Osasco II e após 

consenso do grupo definiuse que serão membros do Conselho:  
I – os representantes pela comunidade escolar:  
a) Diretor, presidente nato, profª Gisele Marques Bizon; 
b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais, prof. Mauro Augusto Zuffo; 
c) um representante dos professores, prof. Silvia Teixeira Aleixo Silva; 
d) um representante dos servidores técnico e administrativos, prof. Denise Maria Rennó dos Santos; 
e) um representante dos pais de alunos, sra. Iris Menezes Barbosa Gesse; 
f) um representante dos alunos, Lucas Oliveira de Santana; 
g) um representante das instituições auxiliares, Gervasio Barbosa Gesse; 
II – os representantes pela comunidade extraescolar:  
a) representante de órgão de classe, não compareceu; 
b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos, Márcio Antunes Tagliari; 
c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica, não compareceu; 
d) representante do poder público municipal, não compareceu;  
e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos, não compareceu; 
f) representantes de demais segmentos de interesse da escola, não compareceu. 
Mediante a ausência dos representantes da comunidade extraescolar, em 2ª chamada, o Conselho de 
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Escola será representado pela comunidade escolar.  
A primeira deliberação será a apresentação do PPG 20172021. 
As datas das demais reuniões ordinárias deste colegiado estão previstas em calendário escolar e as 

mesmas foram apresentadas e ficarão mantidas. 
Sem mais, lavrase esta ata, com o consentimento dos presentes.  

Denominação: GREMIO ESTUDANTIL TODAS AS VOZES 

Descrição: Com nova composição em 2017, a partir de eleição realizada em 2016 

Presidente: Jéssica Carvalho Dias Vice Presidente: Aleff matias 
Secretário Geral: Luana Ramos 
2º Secretário: Gervasio Barbosa Gesse 
Diretora de Imprensa: Ana Carolina Honório 
Diretora de Cultura: Maria Eduarda dos Santos Machado 
Diretora Social: Mariana Pereira Castro 
Diretor de Esportes: Gustavo Brenheroto 
Diretor de Meio Ambiente: Jobson Sabino 
Orador: Aline 
1º Tesoureiro: Carlos Eduardo 
2º Tesoureiro: Mateus Queiroz 

MISSÃO 

A Etec Osasco II visa a formação de cidadãos e profissionais éticos e conscientes, comprometidos com o avanço 
tecnológico e sociedade igualitária. 

VISÃO 

Ser uma escola referência na região de Osasco, que ofereça cursos condizentes com a necessidade local, com 
equipe docente conceituada, maior demanda de procura e menor índice de evasão. CRENÇA No ser humano, no 
desenvolvimento de suas potencialidades para o bem comum. VALORES Compromisso, profissionalismo e 
união. 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

O município de Osasco está localizado na SubRegião Noroeste da Região Metropolitana de São Paulo 

RMSP, composta pelos seguintes municípios: Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Vargem Grande 

Paulista, Itapevi, Cotia, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. 

O município de Osasco, com PIB anual 38,9 bilhões de reais em 2010, obteve a 12ª posição entre os 

municípios brasileiros e 4ª posição no estado de São Paulo, atrás apenas de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas. O território do município de Osasco possui formato aproximado de um losango, mais extenso no 

eixo Norte  Sul, com cerca de 17 km, e menos extenso no sentido Leste  Oeste, com no máximo 7 km. 

Perfaz 64,95 km², aproximadamente 0,8% do território da Região Metropolitana de São Paulo, possuindo, 

contudo cerca de 3,3% da sua população. O município faz limite a Norte e Leste com o município de São 

Paulo, ao Sul com o município de Taboão da Serra e a Oeste com os municípios de Cotia, Carapicuíba, 

Barueri e Santana de Parnaíba. 

Em termos de infraestrutura urbana, segundo IBGE, em 2010 os habitantes de Osasco residiam em 

201.894 domicílios, o que representa uma média aproximada de 3,4 moradores por domicílio, em sua 

maioria com acesso aos serviços urbanos de água e esgoto, iluminação pública e coleta de lixo. Do total de 

domicílios, 21.505 deles apresentavam condições precárias de infraestrutura urbana, com carência de 

serviços públicos, o que corresponde a 10,7% das moradias do município. Esta população, quando 

destacada pelas zonas da cidade por meio de agregações territoriais das Áreas de Ponderação do Censo 

Demográfico 2010/IBGE, está distribuída principalmente nas regiões sul (43,3%) e norte (41%). A região 

central abriga os demais 104.995 habitantes (15,7% da população). 
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 Em 2013, a população de 691.652 habitantes colocava Osasco no posto de sexta maior cidade do 

Estado de São Paulo em termos populacionais e 24ª do Brasil. Atualmente, o município de Osasco é 100% 

urbano, com densidade demográfica igual a 10.322,03 habitantes/km², sendo uma das cinco cidades mais 

populacionalmente densas do país. 

A divisão por faixa etária do município é representada no gráfico abaixo, sendo que os jovens de 15 a 29 

anos compõem o maior contingente populacional de Osasco, que tem 26,7% dos habitantes nesta faixa 

etária. 

 O município apresenta, atualmente, um predomínio de mulheres, que representam por 52% da 

população, em contraposição aos 48% do sexo masculino. 

De acordo com os dados do IBGE, 58,7% dos habitantes se declararam brancos, 34,0% pardos, 6,1% 

pretos, 1,0% amarelos e 0,1% indígenas. 

Esta população ajuda a movimentar uma cidade que assume o posto de centro regional da Zona Oeste 

da Região Metropolitana de São Paulo. No município encontramos representações do Centro das Indústrias 

do Estado de São Paulo – CIESP, da Federação das Associações Comerciais – FACESP, do Serviço Brasileiro 

de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, Junta Comercial e sindicatos, além de unidades do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.  

A cidade de Osasco vem passando por um momento econômico favorável. Entre 2003 e 2011, o 

município passou do 24º para o 11º lugar entre as cidades brasileiras com maior PIB (Fonte: PIB Municipal 

2011/IBGE). 

Segundo dados da Fundação SEADE, em 2012 o PIB da RMSP representava 55,82% do PIB do Estado, 

sendo a participação de Osasco 4,98% do PIB da RMSP e 2,83% do PIB do Estado. Em 2010, o PIB per 

capita de Osasco (R$58.580,34), superava as médias da RMSP (R$39.377,91) e do Estado de São Paulo 

(R$33.593,32), com forte participação do setor de serviços. 

De acordo com o artigo publicado na Folha de S. Paulo de 19/02/2017, segundo o IBGE, analisando toda 

a riqueza gerada nos 5.570 municípios brasileiros, Osasco subiu na avaliação do Produto Interno Bruto (PIB) 

pelo segundo ano consecutivo, tornandose a oitava maior economia do país e a segunda maior do Estado, 

atrás apenas da cidade de São Paulo.   

No mercado de trabalho, entre 2004 e 2010, registrouse uma elevação da participação dos 

ocupados na População Economicamente Ativa (PEA) de 81,8% para 88,3%. Neste mesmo período, houve 

redução da taxa de desemprego aberto de 12,3% para 9%, aumento da participação dos trabalhadores 

formais no total de ocupados de 57,9% para 64%; e diminuição da informalidade de 37,4% para 29,3%. 

(Fonte: PED/SEADE/DIEESE). 

Os dados do IBGE (2010) mostram que 29,01% dos domicílios particulares permanentes de Osasco 

apresentam renda per capita menor do que um salário mínimo (salário mínimo 2010: R$ 510,00), sendo 

que 8,54% dos domicílios têm renda per capita de 1/4 do salário mínimo e 20,47% renda per capita de 1/2 

salário mínimo.  

Cerca de 21% da população da cidade possui renda familiar per capita de até meio salário mínimo, o 

que os caracteriza na situação de pobreza de renda. Notase neste quesito, uma desigualdade muito grande 

ao compararmos a região central da cidade, com 7.553 pessoas em famílias pobres (7,2% de sua 

população) com as regiões sul, 60.691 pessoas (20,9%) e norte, 73.552 pessoas (26,8%). Ao analisarmos 

o outro extremo da tabela, as famílias que recebem 5 salários mínimos ou mais de renda per capita, 

notamos que praticamente metade (48,2%) desta população reside na região central da cidade, cuja 

participação na população da região é de 16% (16.741 pessoas), cerca de 4,2 vezes maior do que na região 

sul (3,8% e 10.948 pessoas) e 6,2 vezes maior do que na região norte (2,6% e 7.020 pessoas). 
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Os indicadores sociais apontam a progressiva melhora da qualidade de vida no município. O IDHM de 

1991 era de 0,572, já em 2010, o IDHM de Osasco era de 0,776. Com relação ao Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS), Osasco classificouse no Grupo 2, que agrega os municípios bem 

posicionados na dimensão riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais. 

 Em Osasco, desde 1991, a participação do setor secundário no total de empregos formais vem 

diminuindo, em oposição ao crescimento do setor terciário. O setor de serviços, em 2013, foi responsável 

por 57,2% dos empregos formais no Município, enquanto os empregos formais em indústrias representaram 

12,59% do total. 

Considerando os estabelecimentos por setor de atividade que mais empregaram no ano de 2012, 

verificase que nas áreas centrais têm destaque os empregos na atividade de serviços; as atividades 

industriais oferecem grande número de empregos no extremo norte do Município, enquanto que nas áreas 

mais afastadas do centro, que coincidem com o anel de alta densidade populacional, são mais significativos 

os empregos na atividade de comércio.  

Quantidade de estabelecimentos por setor 

Conforme RAIS 2014, a quantidade de estabelecimentos por setor é assim distribuída, em Osasco: 

  

Serviços e Administração Pública 41,37% 

Comércio 38,24% 

Indústria 9,49% 

Construção civil 5,69% 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 5,20% 

  

Quantidade de empregos por ocupação 

Conforme RAIS 2014, a quantidade de empregos por setor é assim distribuída, em Osasco: 

Serviços e Administração Pública 53,39% 

Comércio 19,72% 

Indústria 19,38% 

Construção civil 5,23% 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 2,28% 

  

Neste quesito, os cursos oferecidos pela Etec Osasco II que atendem à demanda do município são 

Contabilidade, Informática, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho. 

  

Salários por ocupação  

Conforme RAIS 2014, a média de salários é maior no setor da indústria embora este seja o 3ª de maior 

de oferta de empregos. A média salarial da indústria é de R$ 3.065,00. 

 Neste quesito, todos os cursos oferecidos pela Etec Osasco II atendem à demanda do município: 

Automação Industrial, Contabilidade, Informática, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Química e 

Segurança do Trabalho. 

  

Raio X: 
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Área territorial (dados de 2015): 64,9km2 

População estimada (2016): 696.382 habitantes 

Estabelecimentos de Saúde SUS: 56 

Emancipação: 19/02/1962  

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE  

Há uma distribuição bastante uniforme dos equipamentos públicos de educação infantil – creches, 

CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil), CEMEIEFs 

(Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e EMEIEFs (Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental) no território. Não há equipamentos desse tipo nas zonas de maior renda – o 

que indica a preferência desse público pelas escolas particulares. Todas as escolas infantis são atendidas por 

linhas de ônibus, localizandose a distâncias de até 300m de uma via de passagem de coletivos. O restante 

das escolas públicas de educação, níveis fundamental e médio – EE (Escola Estadual), EMEF (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental), EMEE (Escola Municipal de Educação Especial) e conveniadas – também 

está distribuído de forma equilibrada no território, indicando uma boa cobertura espacial. Quanto às escolas 

particulares, notase a sua maior concentração no centro expandido, nas zonas de maior renda do 

Município. Há um menor número de unidades desse tipo na porção norte de Osasco. Osasco possui duas 

unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEU): José Saramago, na zona sul, e Dra. Zilda Arns 

Neumann, na zona norte. Ambos localizamse em zonas de menor renda e são atendidos diretamente por 

linhas de ônibus. Dois novos CEUs estão em obras, um no extremo norte (CEU das Artes Bonança) e outro 

no extremo sul de Osasco (CEU das Artes 1º de Maio), junto ao terminal 1º de Maio. Por fim, quanto aos 

equipamentos de educação de nível superior, verificase uma clara concentração na porção sul da cidade, 

particularmente no centro expandido e nos eixos da Av. Bussocaba e Av. Visconde de Nova Granada/Av. 

Getúlio Vargas. O restante da porção sul pode ser considerada insuficientemente atendida por esses 

equipamentos. A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco  FITO é atendida pelo transporte de massa da 

CPTM, o restante depende do atendimento por ônibus. É importante destacar a construção de uma nova 

unidade da UNIFESP no terreno da Vila Militar, que se encontra no raio de atendimento da estação Quitaúna 

da CPTM. 

Após análise, compreendese que a maioria dos alunos dos cursos técnicos da Etec Osasco II, possui o 

ensino médio completo com renda familiar inferior a 5 salários mínimos, com menos de 3 pessoas 

compondo a mesma, com poucas deficiências na família, com a maioria dos membros maiores de idade e 

dos mesmos, poucas estão gestantes. 

No ensino médio, encontramse adolescentes entre 14 e 17 anos, dos quais a maior parte são oriundos 

de escolas particulares da região e de escolas estaduais. 

Já no Ensino Técnico, notase a presença de pessoas buscando empregabilidade após alguns anos fora 

da sala de aula, que estão desempregados e vislumbram no curso técnico uma oportunidade de estágio 

para compor a renda familiar ou buscando qualificação para possíveis promoções quando empregados e 

sendo os mesmos estudantes no período noturno. Observase também nessa unidade uma minoria de 

adolescentes que nunca trabalharam e buscam o primeiro emprego, sendo esse perfil encontrado em sua 

maioria no período vespertino. Estes últimos dados foram coletados nas fichas de matrículas dos 

ingressantes. 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 

Meta: Diminuir em 50% as queixas referentes à falta de comunicação no período de vigência desta meta Resultado:

 80% 

Justificativa: 

Chegar em 100% de ativação dos emails institucionais, vinculados ao Projeto MSDNAA, durante o Meta: 
período de vigência desta meta 

 Resultado: 80% 

Justificativa: 

Diminuir o índice de evasão em 50% no 1º Módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho no Meta: 
ano de 2016 Resultado:

 50% 

Justificativa: 

 Meta: Reduzir o absenteísmo docente em 10% no ano de 2016 

 Resultado: 20% 

Justificativa: 

 Meta: Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020 

 Resultado: 20% 

Justificativa: 

INDICADORES 

 Denominação: Observatório Escolar 2016 

Análise: 

Bloco Comunicação e Documentação Escolar 

A Etec Osasco II adota procedimentos e elabora documentação parcialmente em conformidade com as 

orientações do Centro Paula Souza, sendo que alguns registros escolares precisam ser revistos, de acordo 

com os formulários do Sistema Etec de Procedimentos Acadêmicos. A Unidade foi orientada quanto ao 

monitoramento e análise dos dados relativos ao cumprimento da carga horária dos cursos; organização e 

controle dos documentos internos e externos; dentre outros pontos importantes relativos ao bloco 

Comunicação e Documentação Escolar. Conforme verificado na visita de consenso da autoavaliação, a Etec 

Osasco II mostrase em processo de melhoria de seus procedimentos, estando a equipe de apoio 

comprometida com este objetivo. 

Bloco Convênios, parcerias e contratos 

A Etec Osasco II, conforme evidenciado nas respostas das questões deste bloco passou por um momento 

crítico e de mudanças no ano de 2015, o que afetou diretamente nos resultados que foram apresentados de 

forma coerente pela equipe de gestão da unidade escolar, o que demonstra o interesse pela mudança na 
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oportunidade de criar ações para melhor atendimento da comunidade escolar e em benefício de um clima 

organizacional mais produtivo. 

Dentro da visita de consenso do Observatório Escolar neste bloco, podemos elencar os seguintes itens em 

resumo: 

Formação em Serviço e Desenvolvimento de competências Profissionais Docentes: 

• A UE possibilita a participação dos docentes nas capacitações da Cetec, porém não existe retorno 

dosdocentes para disseminar o conhecimento, bem como não houve registros em 2015 de capacitações 

internas para desenvolvimento da equipe de docentes e de pessoal administrativo. 

• A UE não possui procedimento sistematizado de recepção de novos funcionários e foi orientada a 

utilizaro modelo disponível no site do observatório para esta questão e/ou criar um modelo próprio, bem 

como acessar os links de orientações disponíveis em cada uma das questões. 

Produtividade: 

• Em virtude no número reduzido de funcionários existe uma preocupação da equipe em dar 

atendimentoàs necessidades emergenciais da unidade, portanto, o diálogo é diário, porém sem registros 

físicos de rodízio de atividades. 

• Considerando o que foi exposto, o clima organizacional neste período foi ruim e não contribuiu 

positivamente, mas a equipe de gestão demonstrou disposição e determinação para mudar este quadro. 

Bloco Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Parecer do Observador 

A visita foi realizada de forma satisfatória, a equipe colaborou com todas as informações necessárias. 

A documentação relativa as questões de saúde e segurança de forma geral estão adequadas, organizadas e 

atualizadas. 

A escola possui boas condições de acessibilidade e segurança, e a direção está resolvendo os problemas 

pontuais de acordo com sua disponibilidade financeira. 

Aproveitamos a visita para informar a equipe sobre o procedimento para realização da Dispensa de 

Licitação, importante ferramenta para obras e serviços na unidade. 

Bloco Tecnologia e Infraestrutura 

A visita foi realizada de forma satisfatório com ampla participação da equipe. 

O prédio da UE é muito grande e os problemas estruturais são proporcionais ao seu tamanho, 

principalmente vazamento no telhado, e subdimensionamento da rede elétrica. 

A Direção da unidade no entanto vem fazendo manutenções pontuais no prédio o que vem diminuindo os 

problemas estruturais do mesmo. 

A Etec mantém toda a documentação organizada e atualizada em relação a estrutura da unidade. 

  

Bloco Pedagógico 

Parecer do Observador 

A Etec Osasco II recebeu a visita de consenso da autoavaliação com a presença do grupo gestor. A Unidade 

passou por uma mudança repentina na gestão no final de 2015 e muitos foram os problemas evidenciados 

na Unidade desde então. A equipe pôs em evidência as dificuldades relativas a ausências de professores, o 

número escasso de funcionários e recursos didáticos (principalmente relativos à biblioteca), os quais 

dificultam o trabalho pedagógico. Entretanto, demonstrou compromisso com o desenvolvimento dos 

processos do cotidiano escolar e aprendizado dos alunos. Foi orientada quanto: 

 a necessidade de acompanhamento dos itens previstos no Plano de Curso; 

 a metodologia adotada pelos docentes em sua ação diária; 

 a urgência em acompanhar a frequência dos alunos e a evasão escolar tomando as medidas necessárias à 

permanência discente; 

 a necessidade de registros.  
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Parecer da Supervisão Regional 

A Etec Osasco II obteve em 2016 um desempenho inferior ao de 2015 em todos os 6 (seis) blocos 

visitados no Observatório Escolar. Esta situação pode ser entendida pelo fato da Unidade ter passado, ao 

final de 2015, por uma mudança repentina na gestão, o que impactou, no Observatório Escolar, numa 

análise mais realista dos processos instituídos na escola, de forma a buscar melhorias para o próximo ano. 

Alguns aspectos foram apontados durante o Observatório e devem ser objeto do trabalho da Unidade em 

2017, tais como:  a necessidade de acompanhamento dos itens previstos no Plano de Curso;  a 

metodologia adotada pelos docentes em sua ação diária;  a urgência em acompanhar a frequência dos 

alunos e a evasão escolar tomando as medidas necessárias à permanência discente;  a necessidade de 

registros. De acordo com a formatação do Observatório Escolar todas as afirmativas se encontram à 

disposição da comunidade, e aquelas que não foram atingidas em sua plenitude, devem ser objeto de 

ações da escola ou do Departamento Responsável no Centro Paula Souza, a fim de se obter a qualidade 

almejada pela Instituição. 

A Etec Osasco II acata o parecer da Supervisão, considerando que os itens apontados estão em 

conformidade com a realidade escolar.   

    

 Denominação: WebSAI 2016 

Análise: 

 

  

 

Os resultados obtidos com o WebSAI estão alinhados ao Observatório Escolar. Evidenciase a necessidade 

de reflexão sobre os resultados alcançados, mas principalmente a necessidade de ações imediatas quanto 

ao resgate e implementação de processos mais assertivos e que assegurem melhores resultados para a 

Unidade, que hoje apresentamse aquém à Regional e do CPS.  

 Denominação: Clima Organizacional  Alunos 

Análise: 

  

CLIMA ORGANIZACIONAL   Qualidade da Relação Alu 

DADOS CONSOLIDADOS 

  

no x Escola 

Clima Organizacional Aluno x Instituição 

SIM ÀS V EZES NÃO 
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 Total (%) Total (%) Total (%) 

A Integração Social na escola 93 12% 59 7% 8 1% 

B Utilização da capacidade humana 41 10% 38 10% 1 0% 

C Segurança e saúde nas condições de estudo 21 7% 31 8% 8 5% 

D Constitucionalismo 27 9% 26 9% 7 2% 

E Estudo e Espaço de Vida 15 5% 12 4% 13 4% 

F 
Oportunidade de Estudo e Orientação 

Educacional 27 9% 27 9% 6 2% 

G Relevância Social do Estudo 28 14% 11 5% 0 1% 

  

O item integração social na escola é bem avaliado considerando as múltiplas atividades propostas, 

principalmente direcionadas pela Educação Física, que prioriza o relacionamento humano e 

desenvolvimento de habilidades corporais. 

O item utilização da capacidade humana é bem avaliado nesta Unidade, uma vez que os alunos são 

convidados a serem os protagonistas em todas as etapas de aprendizagem. Notase a grande 

quantidade de trabalhos selecionados para exposição em feiras, do Centro Paula Souza e fora. 

As respostas ao item segurança e saúde nas condições de estudo estão condizentes com a maior 

problemática da Etec Osasco II que é o alto absenteísmo docente. 

O item constitucionalismo confirma a abertura dada pela Escola quanto à possibilidade de argumentação 

e diálogo, visando o bem comum de todos os envolvidos. Todas as solicitações formais, via protocolos 

de Secretaria, questionamentos recebidos por email, ou mesmo pessoalmente, são atendidos e 

respondidos. 

O item estudo e espaço de vida indica que a Etec está sendo exigente com relação ao desenvolvimento 

das atividades pedagógicas, fora do ambiente escolar. 

O item oportunidade de estudo e orientação educacional revela o entendimento do aluno quanto a sua 

responsabilidade em ter iniciativa na busca do seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, bem como a 

percepção que a escola o apoia neste protagonismo. Os projetos são bem aceitos como procedimentos 

didáticos, considerando a grande participação em várias feiras e campeonatos. Em especial, com relação 

ao esporte, mesmo sem quadra, os alunos tiveram boa classificação final em várias modalidades, em 

torneio realizado entre Etecs. 

O item relevância social do estudo indica que a Etec Osasco II está se consolidando como uma escola 

referência na região, que aos poucos está conquistando a confiança e credibilidade da comunidade. 

 Denominação: Clima Organizacional  Colaboradores 

Análise: 

CLIMA ORGANIZACIONAL  Qualidade de Vida do Trabalho 

Escolar                                                                          

DADOS CONSOLIDADOS 

 

QTV  Clima Organizacional Institucional 

SIM AS VEZES NÃO 

Total (%) Total (%) Total (%) 

A Integração social na organização 99 73% 47 29% 14 9% 

B Utilização da capacidade humana 53 111% 22 28% 5 6% 

C 
Segurança e saúde nas condições de 

trabalho 
62 82% 17 28% 3 5% 
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D Constitucionalismo 52 87% 8 13% 0 0% 

        

E Trabalho e espaço de vida 16 40% 14 35% 10 23% 

F 
Oportunidade de carreira e garantia 

profissional 
34 57% 19 32% 7 12% 

G Relevância social do trabalho 28 70% 11 28% 1 3% 

  

A resposta sim aos itens é predominante entre os servidores e professores, demonstrando a aceitação 

das recentes implantações de procedimentos que vêm ocorrendo no último ano. 

Ainda há atividades que ocupam tempo adicional dos professores e isso foi identificado entre as 

respostas. Entretanto, entendese que a carreira docente exige, além das atualizações e capacitações, 

dedicação com relação à documentação escolar, preparo de aulas e avaliações dos alunos, fazendo jus ao 

percentual atribuído e remunerado para estes fins.   

 Denominação: Evasão Escolar 

Análise: 

Segundo dados levantados junto à Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no ano de 2016 chegou a índices muito 

elevados. 

As causas das perdas estão relacionadas a mo vações pessoais, mas destacam‐se mo vos pedagógicos para jus ficar o 

abandono. Entre os mo vos pedagógicos são mencionadas a falta de professor e a qualidade da aula, que afetam 

diretamente a expecta va inicial e a permanência na Escola. 

O quadro abaixo revela dados quan ta vos da perda de alunos da Etec Osasco II, durante o ano de 2016:  

1º Módulo 1º sem/2016 2º sem/2016 % evasão 

Contabilidade 41 29 29,2% 

Automação Industrial 43 31 28% 

        

2º Módulo 1º sem/2016 2º sem/2016 % evasão 

Segurança do Trabalho 40 32 20% 

Nutrição e Dieté ca 40 30 25% 

Química 40 30 25% 

Automação Industrial 30 23 23,3% 

Informá ca 25 17 32% 

        

3º Módulo 2º sem/2016 2º sem/2016 % evasão 

Automação Industrial 23 17 26% 

  

 Denominação: Aproveitamento escolar 

Análise: 

Apesar dos altos índices de evasão, o rendimento escolar é satisfatório, considerando análise global dos 

alunos e as diversas formas de avaliação, a fim de diagnosticar as competências desenvolvidas. 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 49/100 

 

 Denominação: Demanda vestibulinho 

Análise: 

 

  

Os índices de demanda do vestibulinho condizem com as características de cada curso ofertado na Unidade, 

bem como a forma de divulgação realizada. 

Como exemplo, o Etim de Informática foi a maior demanda de vestibulinho entre médio e etim graças à 

divulgação do curso nas escolas de ensino fundamental, 9º ano. O curso de Nutrição se destacou entre os 

modulares, considerando seu histórico e tradição, tendo seu valor reconhecido pela comunidade interna e 

extraescolar.   

 Denominação: Aprovação em Universidades Públicas 2017 

Análise: 

No vestibular 2017, 12 alunos egressos da Etec Osasco II foram aprovados, assim distribuídos:  

UFSC (1), UFT (1), Unipampa (2), Unifesp (3), USP (1), IFSP (1), UFMG (1), UFPR (1), UFSCar (1) 

PONTOS FORTES 
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A partir da análise SWOT realizada com o grupo de professores durante a Reunião Pedagógica, consolidouse 

as forças nos seguintes aspectos: 

 profissionais bem qualificados, 

 espaço, 

 perfil do aluno, 

 localização, 

 oferta da merenda, um dos motivos de incentivo à permanência escolar.  

Ao mesmo tempo que os profissionais são caracterizados como ponto forte, os mesmos também aparecem 

nas fraquezas, já que foram citados: 

 conflitos internos, 

 clima organizacional,  

 professores descompromissados. 

Há de se destacar a participação da Etec Osasco II em feiras como a Feteps, o engajamento em ações 

sociais, envolvimento dos alunos nos eventos promovidos pela Unidade tais como Semana Paulo Freire, 

Acolhida, apresentações dos TCMs e TCCs, apresentações musicais e de dança, semanas técnicas e troca de 

livros e participação no 3ºTECSESP. 

SITUAÇÕESPROBLEMA 

A situaçãoproblema que requer mais atenção na Etec Osasco II está relacionada ao absenteísmo 

docente, identificado na análise SWOT pelos próprios docentes o descompromisso dos mesmos. 

Esta situação compromete o objetivo e missão propostos pela Unidade e impacta na evasão escolar e 

clima organizacional. 

Em diversas reuniões de equipe este assunto foi pauta, para que juntos pudéssemos encontrar uma 

maneira de minimizar a ocorrência do absenteísmo. A Unidade entende que a mudança comportamental é 

lenta, mas necessária e além de projetos, são importantes ações diárias.   

Entendese que se melhorarmos a visibilidade e a imagem da Etec teremos êxito em diversas áreas: 

* demanda alta no vestibulinho; 

* sucesso na permanência escolar; 

* os docentes que lecionam nesta Unidade terão sentimento de orgulho de pertencer a esta 

Unidade; 

* parcerias mais sólidas com empresas da região que podem investir na escola, inclusive na 

revitalização e conservação do prédio.  

  

PRIORIDADES 

As prioridades da Etec Osasco II são: 

 Reduzir o absenteísmo docente. 

 Ter comunicação mais eficiente. 

 Estimular a sensação de pertencimento e união, melhorando o clima organizacional.   

 Reduzir a evasão escolar. 
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 Melhorar a visibilidade e a imagem perante o município.  

 Conservar as instalações prediais.  

  

  Fatores Internos Fatores externos 

 

FORÇAS 

Profissionais,  espaço, 

localização,  perfil 

 do aluno, 

localização, oferta da 

merenda.  

OPORTUNIDADES 

IDH/PIB, Vestibulinho, 

idade da população, 

mercado de trabalho, 

credibilidade Centro 

Paula Souza. 

 

FRAQUEZAS 

Conflitos internos, clima 
organizacional, 
infraestrutura/quadra, 
falta de professores, 
escada  de  incêndio, 

professores 

descompromissados. 

AMEAÇAS 

Falta de segurança, 

calor,  pragas, 

enchente. 

  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Tornar a Etec Osasco II uma Etec de referência na região de Osasco nos aspectos pedagógicos e estruturais.  

Objetivos específicos: 

 Fomentar a realização de projetos condizentes com a atuação profissional; 

 Estimular a atualização docente; 

 Implantar novas práticas docente; 

 Estimular a sensação de pertencimento e união, melhorando o clima organizacional reduzindo o 

absenteísmo docente;  

 Desenvolver projetos internos e buscar parcerias para a conservação e manutenção do prédio;   

Reduzir a evasão escolar, a partir da consolidação dos demais objetivos específicos. 

METAS 

 Meta: Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Duração: 

Descrição: 

1 Ano 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 52/100 

Meta: Reduzir o absenteísmo docente em 10% no ano de 2017 
Duração: 

Descrição: 

2 Anos 

Meta: ECONOMIA DE RECURSOS RENOVÁVEIS  CANCELADA 
Duração: 3 Anos 

Descrição: 

Conscientizar em 33,3% ao ano a comunidade escolar sobre a necessidade de economizar os 

recursos (água e luz), como também a importância da preservação dos equipamentos utilizados 

nessa unidade escolar e ainda incentivar a reciclagem com a coleta seletiva, através de campanhas 

internas. 

Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade 
Meta: interna e externa durante o tempo de vigência da meta. 

Duração: 

Descrição: 

3 Anos 

Meta: 
Chegar em 100% de ativação dos emails institucionais, vinculados ao Projeto MSDNAA, durante o período 

de vigência desta meta  CANCELADA 
Duração: 4 Anos 

Descrição: 

Atingir em 25% ao ano o uso do email institucional por toda a comunidade escolar, através do 

responsável local do projeto. 

 Meta: Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020 

 Duração: 5 Anos 

Descrição: 

PROJETOS 2017 

Projeto: Preconceito na Escola 

Responsável(eis): Profªs. Andrea 

Data de Início: 01/02/2013 

Data Final: 30/12/2017 

Descrição: 

Através de pesquisas em sites (textos impressos ou não), vídeos, dramatização entre outras atividades, 

pretendemos despertar no aluno o respeito pelas diferenças. Praticamente todos os dias, na escola, 

presenciamos cenas que são ou podem se tornar "uma brincadeira sem graça". Infelizmente muitos alunos 

não enxergam tais atitudes como assédio moral e, quando há publico que se diverte, então, as coisas 

começam a complicar e pode aumentar ainda mais o sofrimento de quem é vítima do bullying. Tratase de 

atitudes que acompanham humilhação, discriminação, agressões físicas, perseguição, xingamentos entre 

tantas outras que tem por objetivo único ferir o outro. Com algumas ações que podem minimizar e/ou até 

eliminar esta prática, entre a maioria dos adolescente, pretendemos mudar alguns comportamentos e levar 

a discussão para os familiares e outros professores. 

Metas associadas: 

> CIDADANIA 

 Projeto: Coordenação do curso de Contabilidade 

 Responsável(eis): Márcio Aparecido de Melo 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 

Descrição: 

31/12/2017 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 
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Cabe ao coordenador de curso, desenvolver atividades que proporcione interdisciplinaridade e 

prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula.  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

1  Este Projeto visa a redução de evasão do curso de Técnico de Contabilidade, tornando o 

mais atraente e eficaz no mercado de trabalho. 

2 – Inserir conteúdo atualizado e eficaz ao corpo discente, preparandoos e potencializando 

para o mercado de trabalho diferenciando o aluno da Escola Técnica para concorrência de vagas. 

3  Ter um andamento do semestre corrente, dando total apoio para os discentes e docentes 

para que o ensinoaprendizagem flua naturalmente 

   

C. META(S) DO PROJETO: 

 1.       Redução da Evasão do Curso 

 Duração: 1 Semestre 

 Descrição: Como meta principal este projeto visa concentrarse em Reduzir o índice de evasão 

em 50% no 1º Módulo do Curso Técnico em Contabilidade, no ano de 2017. ü  Fazer ligações 

constantes para os Alunos que estão faltando com frequência; ü  Realizar pesquisas com os 

Alunos sobre o Curso para garantir melhor satisfação; 

Com este foco de atingir o objetivo e a meta principal deste, aplicaremos aos alunos algumas 

atividades práticas; 

  

 

a. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

 Duração: 1,5 mês 

Descrição: Preparar os alunos para realizarem declarações de imposto de renda 

pessoa física e convidar amigos e familiares dos alunos da ETEC Osasco II para 

virem até a escola para que os alunos preencham suas declarações de imposto de 

renda gratuitamente. 

  

 

b. Palestra Micro Empreendedor Individual 

  

Duração: 1 Dia 

  

Descrição: Programa de Abertura e Orientação do Micro empreendedor Individual 
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c. Palestra Empregada Domestica 

  

Duração: 1 Dia 

  

Descrição: Programa eSocial. 

  

 

d. Realizar visitas Técnicas 

  

Duração: 1 dia 

  

Descrição: Levar os Alunos para visitas técnicas, onde irão conhecer na prática 

sobre a profissão e com isso serão incentivados. Exemplos de visitas: Casa da 

Moeda, Bolsa de Valores, etc. 

    

D. METODOLOGIA(S) 

Tornase de suma importância os conteúdos citados abaixo, por ter relação direta com o curso 

de Técnico em Contabilidade, assuntos que irão promover e despertar interesse aos alunos 

sobre o curso, bem como promover aos discentes o conhecimento prático necessário para uma 

primeira experiência.  

Através da Declaração de Imposto de Renda é possível aplicar na Prática uma das funções do 

Contador, fazendo com que os alunos aprendam na prática e a teoria para orientação de leigos. 

Assim os alunos do 2º e 3º módulo do curso técnico em contabilidade irão receber a orientação 

precisa é será possível na ETEC fazer o preenchimento da declaração gratuitamente, além de 

divulgação da Escola e do Curso para toda a Comunidade.  

O Objetivo da palestra é instruir os alunos não só de contabilidade mas de outras áreas a como 

se portar na área financeira pessoal, pois quem não tem seus problemas financeiros e 

econômicos.  

O Objetivo da Palestra é orientar sobre o MEI, como proceder e como administra uma pequena 

empresa, quem pode e quais os requisitos mínimos.  

O Objetivo da Palestra é orientar sobre como proceder com o registro da empregada Doméstica 

que hoje já está bem mais prático e necessariamente não precise de um escritório de 

Contabilidade para fazer esta gestão. 

  

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

 Projeto: Coordenação do curso de Automação Industrial 

 Responsável(eis): Ulisses Vieira de Morais Junior 

 Data de Início: 01/02/2017 
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Data Final: 

Descrição: 

31/12/2017 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

Consolidar o curso técnico em Automação Industrial na unidade ETEC Osasco II, com ações para 

acompanhamento e melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Diminuição da taxa de 

evasão, implementar a cultura de projetos no curso, visando inovação e consequentemente, 

participação nos eventos internos e externos (Feiras internas, Feteps, Inova Paula Souza), sempre 

alinhando o trabalho junto à direção e equipe pedagógica. 

  

B. OBJETIVOS DO PROJETO: 

 Contribuir com a execução do Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual de Gestão; 

 Orientar e acompanhar os docentes quanto ao alinhamento entre os documentos: Plano de 

Curso, Plano de Trabalho Docente (PTD) e Diário de Classe; 

 Orientar e acompanhar a programação de atividades de recuperação e progressão parcial, em 

conformidade com as diretrizes do professor Coordenador de Projetos responsável pela Orientação 

Educacional; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à área profissional e ao 

curso, incluindo estágio supervisionado; 

 Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, 

preparar e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos ambientes didáticos, caso a unidade 

disponibilize a função de Auxiliar Docente; 

 Manifestarse, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de estudos, bem como 

sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação discente, 

de acordo com as Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de Educação; 

  Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 

duração, palestras e visitas técnicas; 

 Avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 

organização de horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de 

Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 

 Integrar bancas de processo seletivo e concurso público e certificação de competências, 

realizando a avaliação técnica dos candidatos; 

 Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando 

houver, informando a Direção regularmente; 

 Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos; 

 Integrar o Conselho de Escola; 

 Propor a pesquisa, estudos e análise das tendências de mercado e inovações no campo das 

ciências e tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 

atendam as demandas do mundo do trabalho, especialmente na região em que a escola está 

inserida; 

 Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com 

as demais áreas da gestão escolar; 

 Promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para alinhar e 

refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensinoaprendizagem, organização das 

aulas práticas e demais estratégias de ensino do Curso Técnico em Automação Industrial; 

 Acompanhar faltas dos alunos para, em consonância com o Orientador Educacional, tomar ações 

para diminuição da evasão. 
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C. METAS DO PROJETO: 

  Orientar e acompanhar os docentes quanto ao alinhamento entre os documentos: Plano de 

Curso, Plano de Trabalho Docente (PTD) e Diário de Classe, semanalmente; 

  Orientar e acompanhar a programação de atividades de recuperação e progressão parcial, em 

conformidade com as diretrizes do professor Coordenador de Projetos responsável pela 

Orientação Educacional, dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido pelo docente; 

  Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à área profissional e ao 

curso, incluindo estágio supervisionado, sempre que necessário; 

 Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, 

preparar e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos ambientes didáticos, caso a 

unidade disponibilize a função de Auxiliar Docente e quando for necessário; 

 Manifestarse, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de estudos, bem como 

sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação 

discente, de acordo com as Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de Educação; 

 Promover ao menos 1 palestra técnica por semestre e uma visita técnica por ano, para cada 

turma; 

 Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares docentes, acompanhando uma aula de cada 

professor durante o ano; 

 Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de 

alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador 

de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional, afim de otimizar recursos. A 

atuação neste sentido darseá principalmente em períodos de início e término de semestre; 

 Integrar bancas de processo seletivo e concurso público e certificação de competências, 

realizando a avaliação técnica dos candidatos, quando for necessário; 

 Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando 

houver, informando a Direção regularmente; 

 Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos. Os alunos 

desenvolverão projetos semestralmente, agregando e materializando o aprendizado, além de 

oportunizar a participação na Feteps, com pelo menos 1 projeto em 2017; 

 Em conjunto com os professores responsáveis pelos TCC’s, orientar aos alunos para que 

desenvolvam projetos inovadores, que atendam a demandas reais do cotidiano; 

 Organizar em conjunto com os professores da área, articulando as demais áreas, a data de 

apresentação dos projetos dos Trabalhos de Conclusão de Módulo (TCM) e dos TCC; 

 Promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para alinhar e 

refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensinoaprendizagem, organização das 

aulas práticas e demais estratégias de ensino do Curso Técnico em Automação Industrial, 

preparando sempre a pauta, afim de otimizar o tempo. 

 Acompanhar faltas de alunos com excesso de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

   

D. METODOLOGIA(S) 

 Metodologia de Comunicação: 

  Além das conversas diretas, os meios de comunicação a serem utilizados serão: email, telefone 

móvel e software de mensagens instantâneas. Para tanto, um recurso computacional será 

necessário. 

  Metodologia de registro: 

  Todas as atividades realizadas durante o período de trabalho, serão registradas em arquivo 

eletrônico, disponibilizado para a direção da unidade escolar sempre que solicitado. Para tanto, um 

recurso computacional será necessário. 
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 Metodologia Decisória: 

   Todas as ações deverão ser pautadas, conforme particularidades, em Deliberações do Centro 

Paula Souza, PPP, PPG, bem como nas diretrizes da Direção Escolar e dos professores 

responsáveis pelos projetos de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional. 

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO 

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Participação com os professores da área dos dias de planejamento; 

 Orientação aos professores quanto à Recuperação e Progressão 

Parcial; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Análise e manifestação sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

bem como sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 

resultados finais de avaliação discente; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Preparação da metodologia para avaliação dos docentes; 

 Assessoramento a Direção em suas decisões sobre matrícula e 

transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 

aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de Projetos 

Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições; 

 Conversa com os docentes sobre os TCM; 

 Preparo para reunião de área (a ser marcada conforme calendário 

homologado – a reunião será incluída neste plano). 

03 / 02  13 / 02 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Análise e manifestação sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

bem como sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 

resultados finais de avaliação discente; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Preparação da metodologia para avaliação dos docentes; 

 Assessoramento a Direção em suas decisões sobre matrícula e 

transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 

aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de Projetos 

Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

15 / 02  27 / 02 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 29 / 03  12 / 03 

 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Análise e manifestação sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

bem como sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 

resultados finais de avaliação discente; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Preparação da metodologia para avaliação dos docentes; 

 Verificação com a Direção da Unidade Escolar, professor Coordenador 

Pedagógico e Orientador Educacional, se os critérios para avaliação dos 

docentes estão de acordo; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

14 / 03  26 / 03 

 Conferência o Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

28 / 03  09 / 04 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

11 / 04 – 23 / 04 

 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

 

 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

25 / 04 – 07 / 05 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

09 / 05 – 21 / 05 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

23 / 05 – 04 / 06 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

06 / 06   17 / 06 

 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

20 / 06 – 02 / 07 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

04 / 07 – 16 / 07 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Participação com os professores da área dos dias de planejamento; 

 Orientação aos professores quanto à Recuperação e Progressão 

Parcial; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Análise e manifestação sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

bem como sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 

resultados finais de avaliação discente; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Assessoramento a Direção em suas decisões sobre matrícula e 

transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 

aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de Projetos 

Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

18 / 07 – 30 / 07 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

01 / 08 – 13 / 08 

 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Análise e manifestação sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

bem como sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 

resultados finais de avaliação discente; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Assessoramento a Direção em suas decisões sobre matrícula e 

transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 

aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de Projetos 

Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 

 Conferência o Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Busca de empresa para vistas técnicas. Busca por palestrantes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

15 / 08 – 27 / 08 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

29 / 08 – 10 / 09 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

12 / 09 – 24 / 09 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

26 / 09 – 08 / 10 

 

 Acompanhamento a programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Avaliação do desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

10 / 10 – 22 / 10 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

24 / 10 – 05 / 11 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

07 / 11 – 19 / 11 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

21 / 11 – 03 / 12 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 
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 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

05 / 12 – 17 / 12 

 Conferência do Diário de Classe quanto ao alinhamento com Plano de 

Curso e PTD; 

 Acompanhamento da programação de atividades de recuperação e 

progressão parcial, em conformidade com as diretrizes do professor 

Coordenador de Projetos responsável pela Orientação Educacional, 

dando todo o apoio aos professores e alunos para que as atividades 

sejam desenvolvidas em conformidade com o cronograma desenvolvido 

pelo docente; 

 Atendimento aos alunos para dirimir possíveis dúvidas relacionadas à 

área profissional e ao curso, incluindo estágio supervisionado, se 

necessário; 

 Acompanhamento do cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições. 

 Acompanhamento de faltas para, em consonância com o Orientador 

Educacional, tomar ações para diminuição da evasão. 

19 / 12   23 / 12 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

 Entrega de todos os PTD’s, revisados, dentro dos prazos estipulados; 

 Informar, orientar e acompanhar corpos docente e discente em 100% dos casos de Progressão 

Parcial; 

 Manifestarse dentro do prazo estipulado a respeito de pedidos de aproveitamento de estudos, 

reconsideração e recursos; 

 Promover ao menos 1 palestra técnica por semestre e uma visita técnica por ano, para cada 

turma; 

 Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares docentes, acompanhando pelo menos uma aula 

de cada professor durante o ano; 

  Acompanhar  o  cumprimento  de  todas  as  aulas  previstas  e 

 dadas  e  das reposições/substituições quando houver, informando a Direção regularmente; 

 Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos; 

 Organizar em conjunto com os professores da área, articulando as demais áreas, as datas de 

apresentação dos projetos dos Trabalhos de Conclusão de Módulo (TCM e TCC); 

 Promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para alinhar e 

refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensinoaprendizagem, organização das 

aulas práticas e demais estratégias de ensino do Curso Técnico em Automação Industrial, 

preparando sempre a pauta, afim de otimizar o tempo. 

Metas associadas: 

> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do Curso Técnico em Nutrição e Dietética 

Responsável(eis): SANDRA LEE 
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Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 31/12/2017 

Descrição: 

1. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES 

ESCOLHIDOS PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

2. Nos primeiros módulos ocorrem o maior número de evasão, destacandose o período da 

tarde. Os motivos justificados são por dificuldade de conciliar a escola com o trabalho, 

problemas de ordem pessoal, desmotivação em função do curso escolhido. 

Também pode ser levado em consideração o impacto que o abandono e a evasão certamente 

provocam no orçamento de uma rede, já que a abertura de cursos ou divisão de turmas está 

intrinsicamente ligado ao número de alunos inscritos e frequentes nas aulas 

Para diminuir estes índices, já no primeiro módulo é importante que a escola juntamente com os 

coordenadores e professores estejam atentos às faltas dos alunos e que tomem conhecimento do 

motivo das faltas para que se possa entrar com medidas de incentivo ao aluno para evitar a 

evasão.  (CAVALCANTE, 2011). 

  

REFERÊNCIAS 

CAVALCANTE, R. A. Ensino e Aprendizagem na Escola Técnica: Percepção de Professores e Alunos. 

São Paulo, SP (março de 2011). 

  

1. OBJETIVO (S) DO PROJETO:  

Reduzir índice de evasão no curso de Técnico em Nutrição e Dietética Modular. 

  

C. 

  

D. 

o    

      META (S) DO PROJETO:  

Reduzir em 50% o índice de evasão no curso de Técnico em Nutrição e Dietética Modular. 

     METODOLOGIA (S) 

 Acompanhamento eficiente da frequência no início de semestre letivo 

o Verificação pontual e frequente dos diários para identificar os alunos que 
apresentam faltas constantes. 

Conversa com pais e alunos ausentes 

o a partir da identificação dos alunos, será realizado contato telefônico, por email, 

ou pessoalmente para identificar os motivos das faltas frequentes e orientar os 

alunos para a continuidade do curso. 
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Aulas de reforço – Oficinas temáticas 

Serão realizadas oficinas com temas mais emblemáticos do curso como: Manual de 

Boas Práticas, POPs (Procedimento Operacional Padronizado), Ficha Técnica de 

Preparação e Cálculos. 

 Palestras com profissionais da área. 

 Serão apresentadas palestras com temas diversos por nutricionistas, técnicos em 

nutrição e exalunos nos IV Ciclo de Palestras (1º semestre) e na V Semana da 

Nutrição (2º semestre). 

  

 Capacitação para professor sobre práticas pedagógicas mais criativas por meio de 

ferramentas de informática. 

 Realizar parceria com a coordenação do curso de Informática para capacitar os 

professores para elaboração de planilhas no Excel, PowerPoint, Prezi, Plataforma 

Moodle, Google Docs com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos alunos 

diversificando estratégias e recursos. 

  

E.       

  

F.         

 

Metas associadas: 

> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do curso de Segurança do Trabalho 

Responsável(eis): Rodolfo Poletto 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 

Descrição: 

31/12/2017 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

  

Estimular a equipe docente do curso do ETIM e do Técnico em Segurança do Trabalho a praticar 

ações que promovam/estimulem a interdisciplinaridade com os demais cursos oferecidos pela 

Unidade de Ensino (Etec Osasco II), com vista a desenvolver nos discentes as competências e 

habilidades previstas no plano de curso (Técnico em Segurança do Trabalho) percebendo a 

capacidade dessa habilitação em estabelecer uma relação dialética com outras de outros eixos 

tecnológicos. 

  

CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

Verificação sistemática dos diários (frequente/semanal) 11/02  25/02 

Contato telefônico ou por email (primeiras semanas de aula) 25/02  10/03 

Semana de palestras (1º semestre) 27/06  30/06 

Semana de palestras (2º semestre) 05/10  09/10 

RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

 Diminuição da evasão em 50%.  
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Além disso, esse estímulo permite que os alunos ingressantes no curso tenham uma visão mais ampla 

das possibilidades de atuação mercadológica do Técnico em Segurança do Trabalho. No mesmo sentido 

os alunos egressos terão otimizadas suas chances de colocação no mercado de trabalho, já que poderão 

visualizar outras opções de atuação junto às diversas áreas que compõem as empresas de um modo 

geral. 

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

O Técnico em Segurança do Trabalho desempenha importante função junto às empresas, já que tem 

sob sua responsabilidade o estímulo, a condução e a prática de ações que têm como principal foco 

prevenir e/ou amenizar a ocorrência de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. 

  

Para que isso ocorra de uma maneira mais satisfatória, é imprescindível que o profissional tenha não 

só uma boa formação teóricoprática, mas que também desenvolva competências e habilidades 

voltadas para enxergar de uma forma mais holística o ambiente de trabalho como um todo, em que 

cada setor produtivo compõe o elo de uma grande cadeia que ruma à produção de um bem ou à 

prestação de um serviço. 

  

Essa observação ampla de todos os setores produtivos passa pelo necessário diálogo do técnico em 

segurança do trabalho com os demais profissionais que atuam na empresa. Assim, é salutar que esse 

profissional saiba visualizar, tanto quanto possível, formas de integrar ações dos setores da empresa 

em prol das ações de prevenção a acidentes de trabalho. 

  

Essa capacidade de observação interdisciplinar pode/deve ser desenvolvida/estimulada já durante o 

curso técnico em segurança do trabalho e, feitas essas considerações, o projeto pretende: 

  

1) Integrar os alunos e módulos do curso ETIM e Técnico de Segurança do Trabalho com outros 

módulos dos demais cursos técnicos disponíveis na escola: 

  

1.1)  Quanto à integração com os Cursos de Nutrição e Dietética, e Química: 

  

A integração da segurança para com esse curso seria na busca de uma melhoria ou reorganização do 

ambiente de trabalho, focando no conforto e bemestar dos trabalhadores na forma de divulgação e 

conscientização dos benefícios de um estilo de vida mais saudável como uma alimentação saudável e 

práticas de atividades físicas entre outras. O projeto pode tanto ser aplicado com os alunos do curso 

técnico, bem como no próprio arranjo físico da escola, como salas de coordenação, laboratórios e 

biblioteca. 

  

A interdisciplinaridade ocorreria na medida em que as ações desenvolvidas pela área de segurança do 

trabalho reverberariam na redução dos custos com funcionários afastados por acidentes e doenças 

laborais, equipamentos danificados por má utilização ergométrica e, ainda, custos advindos de ações 

judiciais em razão de acidentes de trabalho. 
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É interessante mencionar que, em especial quanto ao curso Técnico em Química (que tem seu 

olhar voltado para os agentes químicos em geral), a prática de ações de prevenção a acidentes 

e voltadas para desenvolver um ambiente de trabalho mais organizado e otimizado com a 

aplicação de análise de riscos e conceitos de 5S por exemplo, sem dúvidas, os resultados a 

serem alcançados pelos alunos de segurança em melhoria com os laboratórios seriam 

amplamente interessantes. 

  

1.2)  Quanto à integração com os Cursos de Contabilidade e Informática: 

  

Aplicar o estudo de Ergonomia em seus locais de trabalho e nas atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores e alunos a fim de proporcionar melhoria na saúde a curto, médio e longo prazo de 

todos os envolvidos. A ergonomia seria aplicada desde a mudança de uma simples postura na 

execução das atividades até a mudança de hábitos de uso de aparelhos e ferramentas como o 

computador. 

  

Dimensionar e realinhar os computadores, as cadeiras e as mesas de forma ergonomicamente 

correta a fim de não comprometer o desempenho das atividades, nem trazer problemas de 

saúde como: dor de cabeça, nos olhos, na coluna e o cansaço excessivo no final da jornada de 

trabalho. 

  

Desenvolver, em grupos, diálogos de saúde e segurança com informações de uso correto desses 

aparelhos e a forma correta de descanso e de tempo de intervalo entre as atividades. 

Realizaremos estudo de caso na escola computando todos os problemas, erros e equívocos mais 

frequentes e prioritários existentes, assim procurando uma solução para a problemática 

realizando as consequentes correções e a readequações necessárias para suprir essa 

defasagem, trazendo ao final de tudo uma melhor qualidade de vida aos envolvidos e a 

experiência de um trabalho bem feito aos nossos alunos. 

  

Observação Geral: Essas ações visam aplicar o conteúdo teórico visualizado na sala de aula em 

atividades práticas do cotidiano de um técnico de segurança do trabalho, tendo como exemplo a 

real integração de áreas de atuação profissional. Os problemas encontrados em segurança e 

saúde nessas atividades se tornarão situaçõesproblemas expostas aos dos alunos para o 

desenvolvimento de uma solução de melhoria e aplicação de medidas de controle, estimulando a 

aplicação de todas as suas competências e habilidades visualizadas em sala de aula.  

  

1.3)  Quanto à integração com o Curso de Automação: 

  

Aplicar a análise de riscos das atividades quantificando e qualificando os riscos de acidentes e 

planejando ações preventivas e corretivas de emergência para que os profissionais desta área 

possam realizar suas atividades de projetar, instalar, programar, integrar e realizar manutenção 

em sistemas aplicados a automação e controle de processos industriais de forma segura e sem 

danos na sua integridade física e psicológica. 

  

  

2.       Diminuir os índices de evasão existentes no Curso Técnico em Segurança do Trabalho: 

  

Na medida em que os alunos do curso do ETIM e do Técnico em Segurança do Trabalho são 

estimulados a terem uma percepção mais ampla (advinda de um aprendizado interdisciplinar) 
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das possibilidades de atuação no mercado de trabalho, visualizarão a importância em prosseguir nos 

estudos e concluir o curso. 

  

Além disso, com ações de integração com os cursos técnicos de outros eixos tecnológicos, a 

comunidade discente desenvolverá uma maior sensação de pertencimento à comunidade escolar. 

Essa sensação de pertencimento pode, inclusive, estimular a comunidade do entorno a também 

integrarse com a escola a fim de termos uma maior participação comunitária nas ações 

desenvolvidas pela Etec. 

  

Proponho também trazer, pelo menos, uma palestra por mês com profissionais da saúde e da 

segurança para o ETIM e o Modular, atualizando o conhecimento dos alunos voltados ao mercado 

de trabalho e suas exigências. Propor rodas de conversas com os temas mais polêmicos com os 

alunos, afim de discutir o tema e trazer visões críticas sobre os profissionais que estão formando 

hoje, instigalos a serem ótimos profissionais. 

  

Essa sensação de pertencimento dos alunos pela Unidade de Ensino otimiza, ainda, a propagação 

dos cursos oferecidos de forma a reverberar também a procura pelas vagas oferecidas no 

Vestibulinho (em especial do Curso Técnico em Segurança do Trabalho). 

  

C. META(S) DO PROJETO: 

  

1) Interação interdisciplinar do curso técnico de segurança do trabalho com os demais cursos 

técnicos oferecidos pela Etec, alcançando a qualificação e o aperfeiçoamento do educando como 

um profissional mais bem qualificado do ponto de vista teórico e prático para o ingresso no 

mercado de trabalho. 

  

2) Diminuição dos índices de evasão do curso Técnico em Segurança do Trabalho na Etec Osasco 

II, em especial a diminuição de 50% no 1º Módulo do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, no ano de 2017. 

  

3) Aumentar a procura pelas vagas oferecidas no vestibular pela Etec, em especial do curso 

Técnico em Segurança do Trabalho, melhorando a concorrência entre as vagas; 

  

4) Estimular a maior participação da comunidade nas ações desenvolvidas pela Etec. 

  

  

D. METODOLOGIA(S) 

  

1) Reuniões constantes com a equipe de gestão da Etec para discussão e obtenção de orientações 

quanto às ações a serem praticadas; 

2) Reuniões periódicas com os coordenadores dos outros cursos técnicos para a propositura de 

ações interdisciplinares a serem executadas; 
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3) Reunião periódicas com os docentes do curso Técnico em Segurança do Trabalho a fim de 

discutir e propor as ações a serem desenvolvidas durante o semestre letivo com vistas a 

interdisciplinaridade com os demais cursos técnicos; 

4) Visitas em todas as salas do curso Técnico em Segurança do Trabalho para discutir e obter 

sugestões dos próprios alunos sobre ações a serem desenvolvidas; 

5) Elaboração dos projetos escritos referentes às ações discutidas e escolhidas para serem 

desenvolvidas com a comunidade escolar; 

6) Desenvolvimento das ações/projetos interdisciplinares previstos; 

7) Colheita de opiniões/impressões dos atores envolvidos de forma a viabilizar a reformulação de 

eventuais equívocos ou lacunas apresentadas; 

8) Discussão constante com a Equipe de Gestão da Escola, bem como com a comunidade 

docente do curso sobre as impressões e resultados obtidos. 

9) Elaboração de relatórios parciais e finais a ser submetido à apreciação da Direção da Etec e da 

Coordenação Pedagógica para as orientações devidas. 

  

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS 

Reuniões constantes e periódicas; 15 / 02  01 / 12 

Visita em salas do curso de técnico de segurança do trabalho; 07 / 03  24 / 11 

Elaboração de projetos referente às ações discutidas; 04 / 04  29 / 11 

Desenvolvimento dos projetos descritos; 02 / 05  01 / 12 

Colheita de opiniões dos atores envolvidos; 06 / 04  24 / 10 

Discussões com a Equipe de Gestão da Escola; 15 / 02  01 / 12 

Elaboração de relatório parcial; 04 / 03  25 / 11 

Elaboração de relatório final; 06 / 11  01 / 12 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

  

·                  Com a adoção de práticas interdisciplinares, pretendese diminuir em 15% os índices de 

evasão apresentados no curso Técnico em Segurança do Trabalho oferecido pela Etec, tomando como 

parâmetro os dados disponíveis no Banco de Dados da Cetec[1]; 

  

·                  Aumento em 15% a relação candidato/vaga no Vestibulinho para o curso Técnico em 

Segurança do Trabalho oferecido pela Etec, tendo como parâmetro os dados disponíveis no site do 

Vestibulinho na internet[2]; 

  

·                  Realização de, pelo menos, uma SIPAE (Semana Interna de Prevenção de Acidentes na 

Escola) por semestre na Etec; 
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·                  Realização periódica de palestras/minicursos com profissionais da área de Segurança e 

Saúde do Trabalho para toda a comunidade escolar; 

 [1] Disponíveis em www.cpscetec.com.br. 

2 Disponíveis em www.vestibulinhoetec.com.br  

  

 

  
  

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do curso de Informática 

Responsável(eis): Luiz Cezar Pena 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 

Descrição: 

31/12/2017 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

Os avanços tecnológicos trouxeram uma nova dinâmica para as relações sociais e profissionais, há 

a disponibilização de acesso a informação e tecnologia em formas e formatos diferentes. 

A justificativa deste projeto baseiase na busca pelas melhores formas de utilização e aplicação da 

tecnologia nos diversos ambientes. 

Considerase ainda que o uso consciente da tecnologia vem a potencializar o ingresso dos alunos 

no mercado profissional e se feita por meio de projetos junto à comunidade possibilita a inclusão 

social. 

  

B. OBJETIVO DO PROJETO: 

 ·         Diminuir a evasão de alunos do Curso Técnico em Informática modular, noturno, com o 

objetivo de tornar o curso mais atraente e eficaz para o mercado de trabalho.  

  

C. META DO PROJETO: 

 ·         Diminuir o índice de evasão em 50% no 1º Módulo do Curso Técnico em Informática, no 

ano de 2017. 
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D. METODOLOGIA(S) 

1      Recuperação Contínua 

 Acompanhamento dos registros do processo de Recuperação Contínua nos Planos de 

Trabalho Docente e Diários de Classe em conformidade ao Art. 71 do Regimento Comum 

das Etecs. 

 Organização de Instrumentos de Avaliação, Critérios de Desempenho e na Avaliação de 

Competências. 

Procedimentos Didáticos na Recuperação Contínua 

Identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e intervenção docente nos 

componentes que apresentarem maior índice de dificuldade. 

 2      Metodologias de EnsinoAprendizagem 

Atividades interdisciplinares e integradoras como metodologias de ensino. 

Técnicas e estratégias diversificadas que favoreçam a aprendizagem. 

Utilização da Biblioteca para aumento em pesquisas e construções de artigos. 

Utilização do laboratório de informática para aplicação prática dos conceitos desenvolvidos 

em sala de aula. 

 3      Avaliação do Processo EnsinoAprendizagem 

Sistematização dos processos de registro da Observação Direta e Avaliações Práticas. 

Avaliação da Aprendizagem: registros e processos. 

Avaliação diagnóstica no desenvolvimento de competências. 

Observação Direta durante as realizações das atividades práticas.  

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

Assegurar o alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o 

Plano de Curso. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

Realizar planejamento, plano de trabalho docente e atividades, com 

base nas reuniões e debates entre direção e professores, de maneira a 

garantir aos alunos o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

Realizar o acompanhamento da elaboração/revisão do Plano de 

Trabalho Docente 

Diário 

02/2017 – 08/2017 

  

Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 

reposições/substituições quando houver. 
Semanal 

Promover, entre coordenação de curso e docentes o acompanhamento 

sobre as atividades do curso. 

Bimestral 

0406/2017 10 

12/2017 

Buscar parcerias com empresas de tecnologia e instituições para que os 

projetos propostos possam envolver e beneficiar alunos e professores. 

Semestral 02/2017 

à  12/2017 

Estimular e colaborar para a realização de visitas técnicas, encontros 

educacionais, etc., que desenvolvam as potencialidades individuais, 

emocionais, culturais e cognitivas dos alunos. 

Semestral 

02/2017 à 

12/2017 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 73/100 

Selecionar temas para palestras em conjunto com professores e alunos, 

entre eles os relacionados a profissões e cursos técnicos e/ou 

superiores. Agendar os profissionais necessários e organizar 

cronograma de atividades. 

Semestral 02/2017 

–  08/2017 

Realizar reuniões com os professores do curso para elaborar atividade 

de recuperação contínua dos alunos e os de progressão parcial 
Bimestral 

Propor, elaborar e acompanhar o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. 
Semestral 

 Semestral 

Semestral 

Realizar exposições dos resultados dos projetos, abertos à comunidade. 06/2017 – 11/2017 

 Semestral 

06/2017 – 

11/2017 Promover, entre coordenação de curso e docentes, estudo para 

melhoria do curso, para o próximo semestre. 

Acompanhar a mensuração do aproveitamento escolar, sugerindo a 

inclusão de técnicas e metodologias capazes de motivar o aluno no 

processo de aprendizagem facilitando a avaliação nos diferentes 

componentes curriculares. 

Semestral 

06/2017 – 

11/2017 

Fazer o acompanhamento do desempenho dos alunos no sistema NSA e 

Diários de Classe, e havendo necessidade orientálos junto aos 

professores quanto às estratégias de recuperação e progressão parcial. 

Semanal 

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos 

de conclusão de curso (TCC), juntamente com os professores 

encarregados da orientação dos alunos. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

    

F. RESULTADOS ESPERADOS 

Diagnosticar causas de baixa frequência, que podem ocasionar evasão, e dessa forma buscar 

meios para resolução do problema. 

Redução da evasão do 1º. Módulo em 50%, no curso de Informática. 

Facilitar a aproximação de empresas de tecnologia para cooperação em projetos 

desenvolvidos pelos alunos/professores. 

  

  

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do Laboratório de Nutrição e Dietética 

Responsável(eis): GABRIELA WOJAKEVICZ BARBOSA DE OLIVEIRA 

Data de Início: 01/12/2017 

Data Final: 31/12/2017 

Descrição: 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

 Para a garantia da padronização dos procedimentos, controles, organização, conservação e 

segurança dos docentes e discentes, será implantado o Manual de Boas Práticas e elaborado o 

Manual e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) no laboratório de Técnica Dietética. 
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B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

Implantar todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas (projeto de 

2016) 

Padronizar os procedimentos, controles e fluxogramas para os seguintes POP’s: 

Ø  1  Higiene e saúde dos docentes e discentes; 

Ø  2  Controle de qualidade na recepção de mercadorias; 

Ø  3 Higienização e manutenção das instalações, equipamentos e móveis; 

Ø  4 Higienização do reservatório e controle da potabilidade da água; 

Ø  5 Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

Manter os conceitos de assiduidade para permanência e utilização do laboratório de 

Técnica 

Dietética; 

Manter procedimentos de organização de ambientes, materiais de limpeza e descartáveis 

no laboratório de Técnica Dietética; 

Manter os procedimentos seguros e medidas primárias em casos de acidentes durante a 

utilização do laboratório de Técnica Dietética; 

Manter o  projeto de coleta de óleo usado e medidas em períodos de falta d’água; 

Manter os canais de comunicação entre docentes para melhor funcionamento diário no 

laboratório de Técnica Dietética. 

  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

Implantar o Manual de Boas Práticas, elaborar e formalizar os Procedimentos Operacionais 

Padronizados  no laboratório de Técnica Dietética através da aprovação técnica, realizada por 

docentes do curso de Nutrição, e do Conselho Escolar para termos um documento oficial da 

Unidade Escolar no decorrer do ano de 2017, a fim de atingir 100% da implantação dos 

instrumentos. 

  

  

D. METODOLOGIA(S) 

1ª etapa   Implantar os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas com os 

docentes . 

2ª etapa – Avaliar o instrumento implantado em reunião com docentes da área de Nutrição e 

realizar possíveis adequações. 

3ª etapa – Solicitar a avaliação do  instrumento ao Conselho Escolar e realizar possíveis 

adequações. 

4ª etapa – Manter uma cópia impressa do Manual no laboratório de Técnica Dietética, em local de 

fácil acesso, para utilização de docentes e discentes. 

5ª etapa   Implantar os procedimentos estabelecidos no POPs  com os docentes . 
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6ª etapa – Avaliar o instrumento implantado em reunião com docentes da área de Nutrição e 

realizar possíveis adequações. 

7ª etapa – Solicitar a avaliação dos o instrumento ao Conselho Escolar e realizar possíveis 

adequações. 

8ª etapa – Manter uma cópia impressa dos POPs no laboratório de Técnica Dietética, em local de 

fácil acesso, para utilização de docentes e discentes. 

  

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO 

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

1ª etapa   Implantar os procedimentos estabelecidos no Manual de 

Boas Práticas com os docentes . 

Fev/2017 a 

Março/2017 

2ª etapa – Avaliar o instrumento implantado em reunião com docentes 

da área de Nutrição e realizar possíveis adequações. Abril/2017 

3ª etapa – Solicitar a avaliação do  instrumento ao Conselho Escolar e 

realizar possíveis adequações. Maio/2017 

4ª etapa – Manter uma cópia impressa do Manual no laboratório de 

Técnica Dietética, em local de fácil acesso, para utilização de docentes 

e discentes. Junho/2017 

5ª etapa   Implantar os procedimentos estabelecidos no POPs  com os 

docentes . Agosto/2017 

6ª etapa – Avaliar o instrumento implantado em reunião com docentes 

da área de Nutrição e realizar possíveis adequações. Setembro/2017 

7ª etapa – Solicitar a avaliação dos o instrumento ao Conselho Escolar 

e realizar possíveis adequações. Outubro/2017 

8ª etapa – Manter uma cópia impressa dos POPs no laboratório de 

Técnica Dietética, em local de fácil acesso, para utilização de docentes 

e discentes. Novembro/2017 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

 Implantação em 100% do Manual de Boas Práticas até o mês de Março de 2017. 

Elaboração e implantação em 100% dos POPs à partir do mês de Agosto de 2017. 

  

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do Laboratório de Informática 

Responsável(eis): Luiz Cezar Pena 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 31/12/2017 

Descrição: 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

A justificativa deste projeto baseiase no uso consciente e adequado da tecnologia, levando em 

consideração a manutenção dos bens e o estimulo para o ingresso dos alunos no mercado 

profissional de forma mais qualificada, atendendo a proposta curricular do curso técnico. 
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B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

 Realizar a manutenção dos bens, visando a prática profissional que é a proposta curricular do 

curso técnico. 

                                                      

  

C. META DO PROJETO: 

 ·         Orientar a utilização correta da tecnologia nas atividades cotidianas, reduzindo desta 

forma, em 50%, a remoção de máquinas  para manutenção dos laboratórios no ano de 2017.   

  

D. METODOLOGIA(S) 

 Promover, entre coordenação de curso e docentes, workshop de melhores práticas para 

utilização de equipamentos, procurando desta forma, reduzir a quantidade de máquinas 

retiradas para manutenção dos laboratórios. 

 Utilizar Checklist nos laboratórios de informática. 

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

Executar manutenção preventiva nas máquinas utilizadas nos 

laboratórios de informática. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

Reinstalar e ativar softwares utilizados para aplicação dos conteúdos. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

Criar agenda de utilização dos laboratórios procurando atender, na 

medida do possível, as demandas dos diversos cursos. 

Semestral 

02/2017 – 

08/2017 

Elaborar manual de utilização dos laboratórios de informática. 
Semestral 02/2017 

–  08/2017 

Promover, entre coordenação de curso e docentes, workshop de 

melhores práticas para utilização de equipamentos e navegação segura 

na internet. 

Semestral 03/2017 

– 09/2017    

Elaborar Checklist para utilização nos laboratórios de informática 

Semestral 

03/2017 – 

08/2017 

Estimular a participação de alunos para atividade de Monitoria dos 

Laboratórios de Informática 

Semestral 

03/2017 – 

08/2017 

Preparar laboratórios para atividades promovidas pela escola. 

Semestral 

03/2017 – 

08/2017 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS 

 Reduzir em 50% o número de máquinas retiradas do laboratório para manutenção. 

Reduzir em 50% as solicitações de ativações de softwares instalados. 

  

Metas associadas: 
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> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação do Laboratório de Meio Ambiente 

Responsável(eis): Vitor Amaral Sanches Lucas 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 31/12/2017 

Descrição: 

  

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO) 

 Os cursos ministrados na Etec Osasco II (Meio Ambiente, Química, Nutrição e Segurança do 

Trabalho) são cursos que necessitam da realização de aulas práticas para a maior compreensão 

dos conteúdos teóricos ministrados em sala de aula, além de desenvolver as habilidades práticas 

necessárias para o mercado de trabalho como técnicos de laboratórios de análises de água e 

ambientes aquáticos de água doce (Limnologia), análises microbiológicas do ar, água, solo, 

superfícies e de alimentos, além de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em Microbiologia 

(TCCs). As atividades práticas de laboratório capacitam e preparam os alunos da unidade para 

melhor concorrerem às vagas disponíveis no mercado.  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

 Os laboratórios de Limnologia, Análises de Água e Microbiológicas tem a finalidade de: 

 Ensinar as regras de utilização dos laboratórios (Biossegurança, EPIs, POPs e prevenção de 

acidentes); 

 Aprimorar o trabalho em equipe e as responsabilidades impostas aos alunos; 

 Adquirir conhecimento sobre vidrarias, equipamentos, instrumentos e reagentes dos laboratórios 

assim como as suas funções; 

 Conhecer técnicas essenciais para a execução dos trabalhos de laboratórios em análises de água 

(Limnologia) e analises microbiológicas de água, ar, solo e alimentos; 

 Analisar e organizar dados de coleta dos experimentos realizados e interpretação dos resultados 

obtidos; 

 Elaborar relatórios técnicos nas normas da ABNT com escrita científica e de forma direta. 

 Conhecer as Técnicas de Descarte de Material Biológico. 

 Técnicas de coleta, armazenamento e transporte de material biológico e/ou microbiológico. 

  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

 O projeto tem como meta: 

 Desenvolver o maior número possível das 51 aulas práticas previstas nos diversos cursos que 

contemplem os laboratórios em seus componentes; 

 Desenvolver as aulas dentro no 1º semestre (13/02 a 23/06) e 2º semestre (24/07 a 01/12) 

 Realizar parcerias entre os cursos de Nutrição, Meio Ambiente, Química e Segurança do 

Trabalho, trabalhando a interdisciplinaridade exigida no mercado de trabalho; 
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 Aprimorar as técnicas dos alunos nas atividades desenvolvidas no laboratório, assim como, a 

confecção de relatórios que ajudem no desempenho individual e coletivo das empresas; 

  

  

D. METODOLOGIA(S) 

 As metodologias desenvolvidas serão: 

 Preparo de frascos de coleta, além da conservação e transporte de amostras microbiológicas 

de água, solo, superfícies e alimentos; 

 Preparação e esterilização de meios de cultivo de bactérias, fungos e protozoários 

heterotróficos e autotróficos; 

 Cultivo de bactérias, fungos e protozoários heterotróficos e autotróficos em meios de cultura 

sólidos, semisólidos e líquidos; 

 Análise de Macrocolônias de bactérias e fungos (cor, formato, formato da borda, textura e 

transparência das macrocolônias) 

 Preparação de lâminas para a microscopia de bactérias e cianobactérias, fungos e protozoários 

heterotróficos e autotróficos (bactérias  coloração GRAM e Azul de Metileno e Azul de lactofenol 

– fungos) 

 Coloração de lâminas de bactérias e leveduras: 

 Técnicas de Inoculação de amostras microbiológicas em meios de cultivo (superficial, 

profundidade e swab); 

Técnicas de Análise de Água para Coliformes Totais e Termotolerantes (Tubos 

Múltiplos), Escherichia coli e Enterococcus sp. (água salgada); 

 Técnica de Análises Microbiológicas de Alimentos, Mãos de Manipuladores e Análise de Ar 

(fungos) 

 Bactérias  Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella sp., Shigella sp., 

Lactobacillus sp., Enterococcus sp., Clostridium sp., Yersinia sp.I; 

 Fungos – Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. 

 Desinfecção de bancadas e instrumentos; 

 Operação de equipamentos (autoclave, fluxo laminar, bico de bunsen, centrífuga, microscópio, 

estufa de esterilização, estufa de incubação, banhomaria, pHmetro, condutivímetro, balança 

semianalítica, entre outros) e instrumentos (micropipetador e ponteira, pipeta de vidro e pêra, 

alça de platina, alça de Drigalski, Swab, enter outro); 

  

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

1. Leitura do Manual de Biossegurança em Laboratório de 

Microbiologia e assinatura da Declaração de 

Responsabilidade (1°NUN, 3°QN, 2°F – ETIM Meio Ambiente e 

3°C – ETIM Química) 

13 /02  17 / 02 
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1. Apresentação dos equipamentos, instrumentos e vidrarias 

utilizadas no Laboratório de Microbiologia (1°NUN, 3°QN, 2°F e 

3°C) 

 Estufa de incubação e esterilização 

 Centrífuga Baby 

 Fluxo Laminar 

 BanhoMaria 

 Bico de Bunsen 

 Autoclave 

20 /02  24 / 02 

 

 Microscópio ótico 

 Micropipetador e ponteira 

 Pipeta de vidro 

 Pêra 

 Alça e agulha de platina 

 Alça de Drigalski 

 Becker 

 Erlenmayer 

 Proveta 

 Placa de petri 

 Tubos de ensaio com tampa de rosca 

 Tubos de Duran 
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1. Apresentação dos Reagentes e Meios de Cultura (1°NUN, 3°QN, 

2°F e 3°C) 

 Agar Padrão 

 Agar Batata Dextrose 

 Agar Motilidade 

 Caldo Tioglicolato 

 Agar Citrato Simmons 

 Agar Triplo Sugar Iron (TSI) 

 Agar MYP 

 Agar Baird Parker 

 Caldo Verde Bile Brilhante 2% 

 Caldo EC 

 Agar Tryptic Soy 

 Agar SS (Salmonella / Shigella) 

 Reativo de Kovacs 

 Água Oxigenada (Prova da Catalase) 

 Ácido Sulfúrico 

 Hidróxido de Sódio 

 Cristais de Violeta (coloração GRAM) 

 Lugol (coloração GRAM) 

 Fucsina e Safranina (coloração GRAM) 

 Verde de Malaquita (coloração de esporos) 

 Azul de Metileno (coloração de fungos) 

27 /02  03 / 03 
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 Azul de Lactofenol (coloração de fungos) 

 Álcool 70%, 95% e 99% 

 

1. Preparação de Meios de Cultura e Inoculação de Amostras de Ar, 

Água, Swab (1°NDN e 3°QN) e Solo (3°QN) – 

Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no 

ar, água e solo 

06 /03  10 / 03 

1. Análise de Macrocolônias de Bactérias (1°NDN e 3°QN) – 

Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no 

ar, água e solo 
13 /03  17 / 03 

1. Isolamento Bacteriano para Obtenção de Colônias Puras (3°QN e 

3°QT) – Microbiologia 20 /03  24 / 03 

       Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (1°NDN) – 

Higiene dos Alimentos 
27 /03  31 / 03 

       Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (3°QN) – 

Microbiologia e Ações Microbiológicas no ar, água e solo 
27 /03  31 / 03 

       Preparação de Meios de Cultura para Inoculação de Bactérias e 

Fungos de Amostras de Água, Ar, Solo e Swab (2°F e 3°C)  Ações 

Microbiológicas do ar, água e solo e Microbiologia 

03 /04  07 / 04 

    Cultivo de Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
10 /04  14 / 04 

    Cultivo de Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 10 /04  14 / 04 

    Análise de Macrocolônias de Bactérias e Fungos (2°F e 3°C) Ações 

Microbiológicas do ar, água e solo e Microbiologia 
10 /04  14 / 04 

    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (2°F e 3°C)  

Ações Microbiológicas do ar, água e solo e Microbiologia 
17 /04  28 / 04 

    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcultivo de 

Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
17 /04  28 / 04 

    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcultivo de 

Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 
17 /04  28 / 04 

    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em 

Microscópio (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
01 /05  05 / 05 

    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em 

Microscópio (3°QN) – Microbiologia 
01 /05  05 / 05 

    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em 

Microscópio (2°F e 3°C)  Ações Microbiológicas do ar, água e solo e 

Microbiologia 

01 /05  05 / 05 

    Preparação de Meios de Cultura para Provas Bioquímicas, 

Eficiência de Agentes Químicos de Controle Microbiano (Técnica do 

Disco de Difusão) e Agentes Físicos de Controle e Destruição 

Microbiana (Calor Úmido e luz UV) em Inoculação de Colônias 

Puras de Bactérias (3°QN) – Microbiologia 

05 /06  09 / 06 

    Análise de Coliformes Totais em Amostras de Água (Tabela 

NMP) e Inoculação para Análise de Coliformes Termotolerantes 

(Teste Confirmativo) (3°QN) – Microbiologia 

12 /06  16 / 06 

    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas, Agentes 

Químicos e Físicos de Controle e Destruição Microbiana (3°QN) – 

Microbiologia 

19 /06  23 / 06 

    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (3°QN) 

– Microbiologia 
26 /06  30 / 06 

1. Leitura do Manual de Biossegurança em Laboratório de 

Microbiologia e assinatura da Declaração de 

Responsabilidade (1°NUN e 3°QN) 
24 /07  28 / 07 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.  Fluxo Laminar 

 BanhoMaria 

 Bico de Bunsen 

 Autoclave 

 Microscópio ótico 

 Micropipetador e ponteira 

 Pipeta de vidro 

 Pêra 

 Alça e agulha de platina 

 Alça de Drigalski 

 Becker 

 Erlenmayer 

 Proveta 

 Placa de petri 

 Tubos de ensaio com tampa de rosca 

 Tubos de Duran 

 

1. Apresentação dos equipamentos, instrumentos e vidrarias 

utilizadas no Laboratório de Microbiologia (1°NUN e 3°QN) 

 Estufa de incubação e esterilização 

 Centrífuga Baby 

 Fluxo Laminar 

31 /07  04 / 08 
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1. Apresentação dos Reagentes e Meios de Cultura (1°NUN e 3°QN) 

 Agar Padrão 

 Agar Batata Dextrose 

 Agar Motilidade 

 Caldo Tioglicolato 

 Agar Citrato Simmons 

 Agar Triplo Sugar Iron (TSI) 

 Agar MYP 

 Agar Baird Parker 

 Caldo Verde Bile Brilhante 2% 

 Caldo EC 

 Agar Tryptic Soy 

 Agar SS (Salmonella / Shigella) 

 Reativo de Kovacs 

 Água Oxigenada (Prova da Catalase) 

 Ácido Sulfúrico 

 Hidróxido de Sódio 

 Cristais de Violeta (coloração GRAM) 

 Lugol (coloração GRAM) 

07 /08  11 / 08 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 84/100 

 Fucsina e Safranina (coloração GRAM) 

 Verde de Malaquita (coloração de esporos) 

 Azul de Metileno (coloração de fungos) 

 Azul de Lactofenol (coloração de fungos) 

 Álcool 70%, 95% e 99% 

 

1. Experimento de Eutrofização (2°F) – Ações Microbiológicas na 

Água, Ar e Solo 14 /08  18 / 08 

1. Preparação de Meios de Cultura e Inoculação de Amostras de Ar, 

Água, Swab (1°NDN e 3°QN) e Solo (3°QN) – 

Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no 

ar, água e solo 

14 /08  18 / 08 

1. Análise de Macrocolônias de Bactérias (1°NDN e 3°QN) – 

Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no 

ar, água e solo 
21 /08  25 / 08 

1. Isolamento Bacteriano para Obtenção de Colônias Puras (3°QN) – 

Microbiologia 21 /08  25 / 08 

    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (1°NDN) – 

Higiene dos Alimentos 
28 /08  01 / 09 

    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (3°QN) – 

Microbiologia e Ações Microbiológicas no ar, água e solo 
28 /08  01 / 09 

    Observação de Morfologia de Fitoplâncton em Microscópio 

(microalgas e cianobactérias) (2°F) – Ações Microbiológicas na 

Água, Ar e Solo 

28 /08  01 / 09 

    Preparação de Meios de Cultura para Provas Bioquímicas em 

Inoculação de Colônias Puras de Bactérias (3°C) – Microbiologia 
28 /08  01 / 09 

    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas (3°C) – Microbiologia 
04 /09  08 / 09 

    Preparação de Meios de Cultura para Teste de Eficiência de Agentes 

Químicos de Controle Microbiano (Técnica do Disco de 

Difusão) e Agentes Físicos de Controle e Destruição Microbiana 

(Calor Úmido e luz UV) em Inoculação de Colônias Puras de Bactérias 

(3°C) – Microbiologia 

04 /09  08 / 09 

    Análise de Resultados de Agentes Químicos e Físicos de Controle e 

Destruição Microbiana (3°QN) – Microbiologia 
11 /09  15 / 09 

    Cultivo de Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
11 /09  15 / 09 

    Cultivo de Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 11 /09  15 / 09 

    Observação de Morfologia de Zooplâncton em Microscópio 

(protozoário heterotróficos e autotróficos (2°F) – Ações 

Microbiológicas do ar, água e solo 

18 /09  22 / 09 

    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcultivo de 

Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
25 /09  29 / 09 

    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcultivo de 

Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 
25 /09  29 / 09 

    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em 

Microscópio (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 
02 /10  06 / 10 

    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em 

Microscópio (3°QN) – Microbiologia 
02 /10  06 / 10 

    Preparação de Tubos de Ensaio e Meios de Cultura para Análise de 

Água (Técnica de Tubos Múltiplos – Coliformes Totais e 

Termotolerantes) (2°F) – Ações Microbiológicas do ar, água e solo 

09 /10  13 / 10 

    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (Tabela 

NMP) (2°F) – Ações Microbiológicas do ar, água e solo 
16 /10  20 / 10 

    Preparação de Tubos de Ensaio e Meios de Cultura para Análise de 

Água (Técnica de Tubos Múltiplos – Coliformes Totais e 23 /10  27 / 10 



2017531 Centro Paula Souza 

http://cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 85/100 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

  

F. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Os resultados esperados são: 

 Domínio das técnicas de laboratório de microbiologia (ar, água, solo, superfícies e alimentos) e 

de análise de água e limnologia; 

Termotolerantes) (3°QN) – Microbiologia 

    Inoculação de Amostras de Água para Cultivo de Coliformes 30 /10  03 / 11 

Totais (Teste Presuntivo) (3°QN) – Microbiologia  

 

    Preparação de Meios de Cultura para Provas Bioquímicas, 

Eficiência de Agentes Químicos de Controle Microbiano (Técnica do 

Disco de Difusão) e Agentes Físicos de Controle e Destruição 

Microbiana (Calor Úmido e luz UV) em Inoculação de Colônias 

Puras de Bactérias (3°QN) – Microbiologia 

30 /10  03 / 11 

    Análise de Coliformes Totais em Amostras de Água (Tabela 

NMP) e Inoculação para Análise de Coliformes Termotolerantes 

(Teste Confirmativo) (3°QN) – Microbiologia 

06 /11  10 / 11 

    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas, Agentes 

Químicos e Físicos de Controle e Destruição Microbiana (3°QN) – 

Microbiologia 

13 /11  17 / 11 

    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (Tabela 

NMP) (3°QN) – Microbiologia 
20 /11  24 / 11 

    Análise do Experimento de Eutrofização (2°F) – Ações Microbiológicas 

na Água, Ar e Solo 
27 /11  01 / 12 
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 Domínio dos equipamentos, instrumentos e conhecimento das vidrarias e reagentes do 

laboratório e o papel de cada um deles nas análises; 

 Analisar os resultados dos experimentos realizados e interpretar corretamente junto à legislação 

vigente quando houver; 

 Elaborar relatórios coerentes na escrita científica, na apresentação dos resultados e nas 

conclusões, e ser de fácil entendimento; 

 Despertar o senso de responsabilidade e de trabalho em equipe nos alunos. 

 Desenvolver as 51 aulas propostas tentando seguir driblando os obstáculos encontrados no 

projeto de laboratório de 2016. 

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: O Orientador e suas atribuições 

Responsável(eis): Édio Elias Custódio 

Data de Início: 01/12/2017 

Data Final: 

Descrição: 

31/12/2017 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 

PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO) 

Segundo dados levantados junto a Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no ano de 2016 

chegaram a índices muito elevados. 

As causas das perdas estão relacionadas à motivações pessoais, mas destacamse motivos 

pedagógicos para justificar o abandono. Entre os motivos pedagógicos são mencionados a falta de 

professor e a qualidade da aula, que afetam diretamente a expectativa inicial e a permanência na 

Escola. 

O quadro abaixo revela dados quantitativos da perda de alunos da Etec Osasco II, durante o ano 

de 2016: 

  

 

1º Módulo 

1º sem/2016 2º sem/2016 % 

evasão 

 

Contabilidade 41 29 29,2% 

Automação Industrial 43 31 28% 

        

2º Módulo 

1º 

sem/2016 

2º 

sem/2016 

% 

evasão 

Segurança do 

Trabalho 

40 32 20% 

Nutrição e Dietética 40 30 25% 

Química 40 30 25% 

Automação Industrial 30 23 23,3% 

Informática 25 17 32% 

        

3º Módulo 

2º 

sem/2016 

2º 

sem/2016 

% 

evasão 

Automação Industrial 23 17 26% 

        

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
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Trabalhar para a redução de 50% na evasão dos cursos Técnicos Modulares dos 1º, 2º e 3º 

módulos noturnos, levando em consideração os dados apresentados na justificativa (item A).  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

Reduzir 50% do índice de evasão escolar no 1º módulo dos cursos de Contabilidade e Automação 

Industrial modulares noturno no ano de 2017. 

Reduzir 50% do índice de evasão escolar no 2º módulo dos cursos de Segurança do Trabalho, 

Nutrição e Dietética, Química, Automação Industrial e Informática modulares noturno no ano de 

2017. 

Reduzir 50% do índice de evasão escolar no 3º módulo do curso de Automação Industrial modular 

noturno no ano de 2017.  

  

D. METODOLOGIA(S) 

O foco principal será o acompanhamento da evasão escolar, no qual será utilizado como 

ferramenta os meios de comunicação que poderão ajudar de maneira eficiente para o sucesso do 

projeto da Orientação Educacional. Como estratégia de trabalho será aproveitada a recepção dos 

alunos na primeira semana de aula para esclarecer os objetivos de cada curso, o mercado de 

trabalho, as possíveis oportunidades ofertadas em relação ao curso escolhido, além de 

sensibilizálos quanto as oportunidades que virão junto com o curso técnico. Este momento será 

utilizado também para explicar sobre as palestras motivacionais que cada curso oferecerá 

durante o ano letivo direcionadas à empregabilidade de cada área e também sobre os projetos 

que visivelmente apresentarão as aquisições de habilidades e competências de cada curso, bem 

como falar sobre a importância da integração entre alunos e a Direção em que serão agendadas 

reuniões de bate papos informais e sugestões de novos projetos. A ideia é trabalhar de forma 

integrada à Direção, Coordenação de Curso e Secretaria Acadêmica que informará o Orientador 

os índices de perda escolar, suas principais ocorrências e reclamações. Durante este processo o 

Orientador entrará em contato com esses alunos e elaborará planos de recuperação contínua 

que favorecerão os ânimos desses discentes, levandoos a ter um rendimento mais positivo. O 

processo de levantamento de dados será essencial para ajudar nas novas metas de diminuição 

da evasão. Tudo será levado em consideração quanto aos motivos da desistência dos cursos. 

Com esse levantamento feito, o Orientador junto com a Coordenação Pedagógica poderá 

desenvolver novas estratégias para dar a esse aluno um suporte pedagógico que servirá como 

referência em sua vida acadêmica. Para isso, serão desenvolvidas algumas estratégias para 

melhorar a metodologia de alguns professores que serão assistidos quanto ao acompanhamento 

desses alunos e que deverão promover avaliações adequadas, oferecendo um projeto de 

recuperação contínua que possa servir de apoio para esse educando. O essencial para que isso 

dê certo, será uma comunicação clara e objetiva que agilizará as conversas sobre esses 

problemas de evasão e que seja uma ferramenta facilitadora de aprendizagem. Para tanto 

poderá ser usado o site da escola para apresentar as formas de estudo e enviar materiais de 

apoio e de recuperação contínua. Outras formas de comunicação também serão apresentadas 

durante o desenvolvimento do projeto, como a utilização dos murais para informar os educandos 

das oficinas de reforço que serão desenvolvidas em parceria com a sala de estudos. 

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO 

ATIVIDADES PERÍODOS1 

Recepção dos alunos na 1ª semana e esclarecimento dos objetivos de cada 

curso. 
06/02 à 10/02 

Recepção e apresentação do projeto para a os professores e funcionários 

da escola. 
13/02 à 17/02 

Levantamento de dados da evasão escolar no primeiro semestre de 2016 e 

segundo semestre de 2016 e principais problemas enfrentados pelos 

alunos matriculados nas habilitações foco de estudo deste projeto. 

20/02 à 24/02 

Acompanhamento das faltas e contato com os alunos faltantes nas 

primeiras semanas de aula. 
01/03 à 10/03 
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Reunião com representantes discentes. 07/03 à 08/03 

Trabalho de sensibilização quanto as oportunidades que virão junto como o 

curso técnico. 
13/03 à 17/03 

Orientação aos professores quanto ao aprendizado do aluno, promovendo 

avaliações adequadas e recuperação. 
20/03 à 31/03 

Palestra motivacional voltada à empregabilidade. 03/04 à 07/04 

Apresentação de projetos que visivelmente favorecerão a aquisição de 

habilidades e competências pelos alunos matriculados nas habilitações foco 

de estudo deste projeto. 

02/05 à 05/05 

SEMANA PAULO FREIRE  Comunicação e divulgação da importância de 

Paulo Freire, exposição de trabalhos sobre a vida e obra de Paulo Freire, 

palestras e apresentações de atividades como: danças, músicas, Sarau’s, 

leitura de textos reflexivos do autor etc.  Acertar as atividades e 

procedimentos com os professores, alunos e coordenações do Ensino Médio 

e Etim’s dando especial apoio aos alunos matriculados nas habilitações foco 

de estudo deste projeto, solicitando trabalhos diferenciados que levante a 

autoestima dos alunos e que os façam participar das atividades. 

08/05 à 12/05 

Levantamento de dados dos alunos com baixo rendimento e estudos para 

aplicação do projeto de recuperação contínua e acompanhamento da 

evolução dos alunos matriculados nas habilitações foco de estudo deste 

projeto. 

15/05 à 19/05 

Coleta de dados sobre alunos que não estão frequentando e apresentação 

de um plano de ação para a diminuição da evasão escolar. 
22/05 à 26/05 

Elaboração de materiais de apoio para o desenvolvimento de uma 

recuperação contínua em parceria com a Coordenação Pedagógica e com os 

coordenadores de cursos das habilitações foco de estudo deste projeto. 

15/05 à 02/06 

Aplicação das atividades da recuperação contínua para todos os cursos. 30/06 à 05/07 

Recepção dos alunos na 1ª semana e esclarecimento dos objetivos de cada 

curso. 

26/07 à 28/07 

Inserção de novos link’s com dicas de como estudar para determinadas 

disciplinas e sobre apoio educacional no site 

http://www.etecosasco2.wix.com/etec e criação de um novo canal de 

comunicação entre os alunos e a escola. 

01/08 à 18/08 

Reunião com representantes discentes. 08/08 à 09/08 

Apresentação dos dados sobre a posição da recuperação continua e seu 

aprimoramento. 
21/08 à 06/09 

Projeto de Orientação Profissional com participação de exposição e 

palestras de especialistas de universidades vizinhas. 

Conhecer o universo dos cursos oferecidos na Etec OSASCO II; 

Desenvolver expectativas acerca do próprio futuro educacional; 

18/09 à 05/10 

 Valorizar a escola como local onde se prepara para uma vida 

profissional. 

 

Apresentação dos dados de perda escolar para a Coordenação 

Pedagógica, Direção e demais Coordenadores de cursos e sugestões de 

melhoria e aprimoramento da escola para diminuir a perda escolar para o 

próximo ano letivo. 

09/09 à 20/10 

Acompanhamento do número de evasão dos cursos modulares junto a 

secretaria da escola. 
23/10 à 10/11 

Apresentação parcial dos dados de evasão dos cursos modulares noturnos. 
13/11 à 30/11 

·         Avaliação do desenvolvimento dos projetos; 

·         Avaliação dos trabalhos com os representantes de sala (reunião 

com a Direção da escola e representantes de cada sala); 

·         Apresentação dos resultados do projeto desenvolvido durante o 

ano letivo. 

01/12 à 19/12 
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Reunião mensal com os alunos representantes de sala – apresentação e 

discussão de problemas, atrasos, resoluções de conflitos internos e 

externos, melhoria nas aulas, recuperação contínua e divulgação de datas 

de trabalhos interdisciplinares e resultados e integração entre os alunos, 

Direção, Coordenação e orientação educacional através de reuniões e 

batepapos informais. 

26/04  

21/06  

06/09  

08/11 e  

 24/05  

 09/08  

 04/10  

06/12. 

Atendimento aos alunos: Orientação educacional, Informações sobre 

datas e prazos, procedimentos da escola e divulgação de atividades, 

apresentações de novas formas de comunicação, orientações sobre 

recuperação contínua, etc. 

Em  todos  

momentos do  

letivo 

os 

ano 

Fazer contatos e programar encontros com pais e responsáveis sobre 

rendimento escolar, indisciplinas, frequência baixa e educação familiar. 

Em todos os 

momentos do ano 

letivo e sempre que 

for necessário. 

Auxiliar no desenvolvimento de um projeto de Jornal escolar da Etec 

Osasco II convidando os alunos participantes do Grêmio da escola, sobre o 

que acontece na nossa unidade, eventos, projetos, exposição de 

trabalhos, participações em feiras, etc. 

Semestral 

   

F. RESULTADOS ESPERADOS: 

Com a realização das atividades propostas no cronograma deste projeto, esperase a redução 

de 50% na evasão no 1º módulo dos cursos de Contabilidade e Automação Industrial modulares 

noturno no ano de 2017, redução de 50% na evasão no 2º módulo dos cursos de Segurança do 

Trabalho, Nutrição e Dietética, Química, Automação Industrial e Informática modulares noturno 

no ano de 2017 e redução de 50% na evasão no 3º módulo do curso de Automação Industrial 

modular noturno no ano de 2017, levando em consideração os dados apresentados na 

justificativa (item A).  

Metas associadas: 

> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

Projeto: Coordenação Pedagógica e o Sucesso da Escola 

Responsável(eis): Denise Maria Rennó dos Santos 

Data de Início: 01/02/2017 

Data Final: 31/12/2017 

Descrição: 

1. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO: 

Segundo dados levantados junto à Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no ano de 2016 

chegou a índices muito elevados. 

As causas das perdas estão relacionadas a motivações pessoais, mas destacamse motivos 

pedagógicos para justificar o abandono. Entre os motivos pedagógicos são mencionadas a falta de 
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professor e a qualidade da aula, que afetam diretamente a expectativa inicial e a permanência na 

Escola. 

O quadro abaixo revela dados quantitativos da perda de alunos da Etec Osasco II, durante o ano 

de 2016: 

   

1º Módulo 

1º 

sem/2016 

2º 

sem/2016 

% 

evasão 

Contabilidade 41 29 29,2% 

Automação Industrial 43 31 28% 

        

2º Módulo 

1º 

sem/2016 

2º 

sem/2016 

% 

evasão 

Segurança do 

Trabalho 

40 32 20% 

Nutrição e Dietética 40 30 25% 

Química 40 30 25% 

Automação Industrial 30 23 23,3% 

Informática 25 17 32% 

        

3º Módulo 

2º 

sem/2016 

2º 

sem/2016 

% 

evasão 

Automação Industrial 23 17 26% 

            

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

Trabalhar para a redução de 50% na evasão dos cursos Técnicos Modulares dos 1º, 2º e 3º 

módulos noturnos, levando em consideração os dados apresentados na justificativa (item A).  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

Reduzir 50% o índice de evasão escolar no 1º módulo dos cursos de Contabilidade e Automação 

Industrial Modulares noturnos no ano de 2017. 

Reduzir 50% o índice de evasão escolar no 2º módulo dos cursos de Segurança do Trabalho, 

Nutrição e Dietética, Química, Automação Industrial e Informática Modulares noturnos no ano de 

2017. 

Reduzir 50% o índice de evasão escolar no 3º módulo do curso de Automação Industrial Modular 

noturno no ano de 2017.  

  

D. METODOLOGIA(S): 

 Focar na elaboração de ações visando melhorar a situação de perda de alunos nos cursos 

mencionados neste projeto; 

 Recepcionar os professores veteranos na 1ª semana do ano/semestre, esclarecendo dúvidas; 

 Recepcionar os professores ingressantes na 1ª semana do ano/semestre, acompanhandoos e 

orientandoos; 

 Comunicar aos professores dos cursos de Automação Industrial, Contabilidade, Informática, 

Química, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho que lecionam nos módulos focos deste 

projeto, quanto aos números de evasão nos respectivos cursos; 
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 Juntamente com a Secretaria da Unidade, levantar dados sobre faltas e/ou possíveis 

desistências de alunos no curso; 

 Trabalhar junto aos professores dos cursos que são focos do trabalho apontado neste projeto, 

levantando dados pertinentes à atuação dos mesmos, didáticas em suas aulas, cumprimento das 

bases tecnológicas, verificação das mesmas através do controle dos diários de classe, a 

elaboração do PTD, bem como auxiliar os docentes na prática pedagógica; 

 Promover a Integração entre professores/alunos e professores/direção, através de reuniões e 

batepapos informais. 

 Disponibilizar meios de comunicação como emails, telefones, quadro de avisos e comunicações 

orais ou escritas; 

 Orientar professores veteranos e ingressantes sobre procedimentos didáticos e pedagógicos 

buscando facilitar o trabalho dos mesmos, visando à permanência do número de alunos 

matriculados; 

 Desenvolver estratégias para suporte pedagógico ao professor no decorrer do curso, visando 

manter o aluno frequentando seu curso durante o ano/semestre letivo. 

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO  

ATIVIDADES PERÍODOS[1] 

REUNIÃO PEDAGÓGICA  Apresentação do projeto visando a diminuição do 

índice de evasão nos cursos apontados, para os professores. Orientação 

sobre atividades interdisciplinares e/ou componentes de diferentes cursos. 

03/02 

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO   Orientações aos professores divulgando 

emails da secretaria, coordenadores de curso, coordenação pedagógica e 

direção, via emails, durante a reunião e pessoalmente. Registrar, no 

quadro de avisos da Sala dos Professores. Comunicados sobre perda 

escolar. Ressaltar números sobre os cursos modulares alvos deste projeto. 

01/02 e 02/02 

Recepção dos professores na 1ª semana, esclarecendo os objetivos do 

projeto. 
06/02 a 10/02 

Acompanhamento das faltas nas primeiras semanas de aula do semestre, 

juntamente com conversa com professores dos cursos modulares em 

questão. 

13/02 a 17/02 

Acompanhamento das faltas nas primeiras semanas de aula do semestre, 

juntamente com conversa com professores dos cursos modulares em 

questão. 

20/02 a 24/02 

Orientação e apoio aos professores na elaboração das atividades 

interdisciplinares. 
01/03 a 10/03 

Reunião com representantes discentes. 07/03 a 08/03 

Orientação professores veteranos e ingressantes sobre procedimentos 

didáticos e pedagógicos buscando facilitar o trabalho dos mesmos, visando 

a permanência dos alunos matriculados. 

13/03 a 17/03 

Orientação aos professores sobre o correto registro da frequência dos 

alunos, visando o levantamento de dados para se precisar possíveis alunos 

desistentes. 

20/03 a 31/03 

Orientação aos professores quanto aos registros em diário de classe. 

Verificação dos diários de classe e como estão sendo feitos os registros. 
03/04 a 7/04 

Apresentação de instrumentos de avaliação a serem usados nas 

recuperações bem como resultados das mesmas no decorrer do período. 
02/05 a 05/05 

SEMANA PAULO FREIRE  Comunicação e divulgação da importância de 

Paulo Freire, exposição de trabalhos sobre a vida e obra de Paulo Freire, 

palestras e apresentações de atividades como: danças, músicas, Saraus, 

leitura de textos reflexivos do autor etc.  Acertar as atividades e 

procedimentos com os professores, alunos e coordenações do Ensino Médio 

e Etims dando especial apoio aos alunos dos cursos modulares que 

apresentam alto índice de evasão, solicitando trabalhos diferenciados que 

levante a autoestima dos alunos e que os faça participar das atividades. 

08/05 a 12/05 
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Aplicação do plano de ação para a diminuição da perda escolar. 

Trabalhando juntamente com a Orientação Educacional. 
15/05 a 19/05 

Atendimento a professores     Informações sobre datas e prazos, 22/05 a 26/05 

procedimentos da escola e divulgação de atividades e orientações 

pedagógicas. 

 

 

Atendimento a professores     Informações sobre procedimentos da escola 

e divulgação de atividades e orientações pedagógicas. 
15/05 a 02/06 

Esclarecimento de dúvidas dos professores quanto aos procedimentos 

didáticos e desenvolvimento das aulas e desenvolvimento das atividades 

interdisciplinares. 

30/06 a 05/07 

Auxiliar os Coordenadores dos Cursos Modulares na busca de visitas 

técnicas, juntamente com os professores dos cursos. 

26/07 a 28/07 

Apresentação de diferentes procedimentos didáticos para enriquecimento 

das aulas e das atividades propostas. 
01/08 a 18/08 

Reunião com representantes discentes. 08/08 a 09/08 

Estudar dados da Ata de Conselho Final, também no que se refere às faltas 

dos alunos para traçar ações sobre número de perdas. 
21/08 a 06/09 

Apresentação dos dados sobre a posição da recuperação contínua e seu 

aprimoramento. Orientar os professores quanto ao registro e 

funcionamento da recuperação contínua. 

18/09 a 05/10 

Apresentação dos dados de evasão escolar em reunião com a direção e 

coordenações para levantamento de sugestões de melhoria e 

aprimoramento da escola para diminuir a perda escolar para o próximo ano 

letivo. 

09/09 a 20/10 

Integração entre os alunos e aluno/direção, através de reuniões e 

batepapos informais. 
23/10 a 27/10 

Esclarecimento de dúvidas dos professores quanto aos procedimentos 

didáticos e desenvolvimento das aulas. 
30/10 a 03/11 

Esclarecimento de dúvidas dos professores quanto aos procedimentos 

didáticos e desenvolvimento das aulas. 
06/11 a 10/11 

Levantamento dos motivos apresentados pelos alunos para o trancamento 

de matrícula. 
13/11 a 24/11 

Promoção de reunião com os docentes dos cursos modulares envolvidos 

neste projeto e os coordenadores dos cursos para o fechamento do projeto 

e traçar metas para o ano letivo seguinte. 

27/11 a 01/12 

Apresentação dos dados de perda escolar para a direção e demais 

Coordenadores de cursos para colher sugestões de melhoria e 

aprimoramento da escola para diminuir a perda escolar para o próximo ano 

letivo. 

01/12 a 19/12 

Atendimento a professores     Informações sobre datas e prazos, 

procedimentos da escola, divulgação de atividades e de ações para sanar o 

problema de evasão de alunos nos cursos apresentados e orientações 

pedagógicas em geral. 

  

Em todos os 

momentos do ano 

letivo e sempre 

que for necessário. 

   

F. RESULTADOS ESPERADOS: 

Com a realização das atividades propostas no cronograma deste projeto, esperase a redução 

de 50% no índice de evasão no 1º módulo dos cursos de Contabilidade e Automação Industrial 

Modulares Noturnos no ano de 2017, redução de 50% no índice de evasão no 2º módulo dos 

cursos de Segurança do Trabalho, Nutrição e Dietética, Química, Automação Industrial e 

Informática Modulares noturnos no ano de 2017 e redução de 50% no índice de evasão no 3º 

módulo do curso de Automação Industrial Modular noturno no ano de 2017, levando em 

consideração os dados apresentados na justificativa (item A).  

  

Metas associadas: 
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> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. > 

Reduzir o absenteísmo docente em 10% no ano de 2017 

 Projeto: Biblioteca Ativa 

Responsável(eis): Denise Moura Data de 

Início: 23/02/2017 Data Final:

 31/12/2017 

Descrição: 

O projeto Biblioteca Ativa almeja ampliar a visão do aluno para outros espaços da Unidade Escolar e, 

também, cativálos a buscar conhecimento fora da sala de aula. A proposta é transformar o espaço da 

Biblioteca em um lugar aconchegante, agradável e dinâmico, com atividades culturais e protagonismo de 

alunos e professores. Assim, enriquecendo mais ainda o processo de ensinoaprendizagem e estimulando a 

criatividade. 

Os principais objetivos do projeto são utilizar as ferramentas disponíveis para organizar o espaço e 

atrair os alunos a utilizarem o espaço da Biblioteca para leituras, pesquisas, desenvolvimento de projetos 

culturais e interação social. Bem como, utilizarse de mídias sociais para se comunicar com os alunos e 

docentes e ampliar o interesse dos usuários para a utilização do acervo. 

O projeto visa também disponibilizar os trabalhos acadêmicos e outros materiais em formato eletrônico. 

Em segundo plano, a Biblioteca Ativa também pretende desenvolver oficinas relacionadas à 

interdisciplinaridade, visando abranger todos os componentes dos cursos existentes na unidade. 

Toda a unidade escolar deve ter um espaço para busca de conhecimento, além da sala de aula. E o 

incentivo à leitura e a cidadania são as principais justificativas deste projeto, considerando que a proposta 

não é apenas desenvolver a habilidade de leitura, mas sim o prazer que esta atividade proporciona e, 

assim, consequentemente, a formação de cidadãos muito mais críticos, autônomos e cada vez mais ávidos 

por conhecimento. 

Embora o mundo moderno ofereça as facilidades do conhecimento virtual, o espaço da Biblioteca é de 

extrema importância, não apenas para a busca de conhecimentos, mas também para as interações sociais, 

visto que, como espaço de referência, a Biblioteca propicia encontros, desenvolvimento de trabalhos em 

grupos, pesquisas, compartilhamento de ideias e ideais, laços afetivos e fortalecimento da própria 

identidade. 

 No primeiro momento, a proposta é organizar o acervo da Biblioteca e adaptar os espaços para que o 

público possa frequentar. Dentro deste planejamento, manteremos o Regulamento Interno PORTARIA 

CEETEPSGDS Nº 499, DE 21/11/2013 para o uso dos materiais e empréstimos e regras de conduta nos 

espaços comuns. A proposta também abrange melhorias na administração e otimização do fluxo de 

empréstimos, bem como acessos da biblioteca e um espaço específico na internet para a comunicação com 

os usuários. Ao término do funcionamento, as informações do dia, quanto ao atendimento, 

empréstimos/renovações e frequência de usuários serão descritas no SIG BIBLIOTECA.  

Em seguida, organizar, junto ao corpo docente, um cronograma de atividades para que os discentes 

tenham acesso à biblioteca para leituras, pesquisa, entretenimento e se habituem a utilizar o espaço e o 

material disponível. 

No decorrer do ano, juntamente com o corpo docente e discente, organizar e promover diferentes 

atrações e eventos como: dramatizações, debates, exibição de filmes, exposição de trabalhos, campanhas 

de troca de livros, rodas de leitura, dentre outros. 

 O horário de funcionamento será: Segundas – das 13h30 às 18h30; Terças – 9h às 12h; Quinta – 

12h30 às 13h30 e 14h30 às 15h30 

O projeto almeja, principalmente, o empoderamento do espaço pela comunidade escolar e o 

aprimoramento das atividades pedagógicas e socioculturais. Esperase então, que os resultados sejam 

concretos e o uso frequente da biblioteca. Por este motivo, a meta a ser alcançada seria um aumento de 

pelo menos 30% da frequência, consulta e empréstimos de nosso acervo.  

Todas as atividades realizadas no espaço da Biblioteca Ativa serão devidamente documentadas e 

registradas.  
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Metas associadas: 

> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2017. 

 Projeto: Capacitação Compartilhada 

 Responsável(eis): Gisele Marques Bizon e Denise Maria Rennó dos Santos 

Data de Início: 27/05/2017 

Data Final: 29/12/2017 

Descrição: 

Considerando a participação dos docentes em capacitações promovidas pelo CPS, pretendese: 

 estimular a socialização do conhecimento nas capacitações; 

 disseminar novas práticas pedagógicas. 

Durante as reuniões pedagógicas, os docentes participantes de capacitações cujo tema da capacitação seja 

de interesse coletivo, compartilharão aos colegas o que de mais relevante aprendeu durante os 

treinamentos e considera importante para aplicação em sala de aula.   

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Reduzir o absenteísmo docente em 10% no ano de 2017 

PROJETOS FUTUROS 

Projeto: Ruídos na comunicação 

Responsável(eis): Denise Renno 

Data de Início: 02/03/2015 

Data Final: 15/12/2019 

Descrição: 

Tema: Relacionamento interpessoal, Gestão de pessoas 

Título: Ruídos na comunicação. 

Público Alvo: Administração e corpo docente. 

Tempo: Projeto anual. 

Objetivo: Fazer com que a comunicação ocorra de forma eficaz. 

Objetivos específicos: 

  Compreender que a comunicação entre as partes envolvidas é de extrema importância para que um bom 

trabalho seja desenvolvido. 

  Entender a importância de atualizar dados pessoais com a coordenação favorecendo a comunicação. 

  Impedir ruídos paralelos realizando uma comunicação direta entre coordenadores e educadores evitando mal 

entendidos. 

JUSTIFICATIVA 

Como ser social, a comunicação tornase para o homem uma das necessidades de sobrevivência nos dias 

atuais. Durante os tempos, foram desenvolvidas várias formas de linguagens e assim, a comunicação que 

pode ser corporal, escrita, falada e etc. 
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Para o escritor Ademir G. Baena, “A habilidade de comunicação interpessoal é extremamente exigida, 

especialmente no âmbito profissional. Essa habilidade permite ao individuo o desenvolvimento das 

sensações de segurança, autoconfiança, firmeza, credibilidade, felicidade e enriquecimento interno”. 

Sendo assim, fazse necessário que no ambiente de convivência comum, a comunicação seja exercida de 

forma natural e constantemente, dessa forma, o projeto “Ruídos na comunicação” tem como objetivo 

principal informar o corpo docente sobre ações e atividades realizadas periodicamente nessa unidade 

escolar para facilitar o bom desenvolvimento do trabalho dos professores, coordenadores e direção. 

  

PROCEDIMENTOS: 

·         Todo e qualquer aviso pertinente ao corpo docente, serão anexados nos quadros de aviso instalado 

na sala dos professores. 

·         A comunicação ainda será realizada via email e em cópia para a coordenadora pedagógica Denise 

Rennó. 

·         Para casos mais urgentes, serão realizadas reuniões com os representantes de sala, professores, 

coordenadores e direção, ampliando a comunicação entre a comunidade escolar. 

·         Para que a comunicação ocorra de forma eficaz, é necessário que as informações pessoais (email e 

telefones) estejam sempre atualizados, qualquer mudança deve ser informada a coordenação do curso. 

·         Dúvidas serão esclarecidas pela coordenadora Denise Rennó tendo como prioridade a comunicação 

por email e em casos especiais, pessoalmente, dessa forma pretendese evitar falatórios desnecessários 

que possam vir a ocorrer.  

Metas associadas: 

> COMUNICAÇÃO 

 Projeto: MSDNA  MICROSOFT 

 Responsável(eis): ETEC OSASCO II 

 Data de Início: 02/03/2015 

 Data Final: 15/12/2019 

Descrição: 

Tema: Informática e Tecnologia 

Título: MICROSOFT MSDNAA 

Público Alvo: Alunos, professores e direção escolar 

Componentes envolvidos: Informática 

Tempo: Ano Letivo 

Objetivo: Estimular o uso do site para comunicação. 

Objetivos específicos: 

·  Incitar o uso do site como ferramenta principal para estudo e comunicação entre os alunos e 

professores; 

·        Proporcionar download gratuitos e originais de software Microsoft. 
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A parceria Centro Paula Souza/Microsoft através do MSDNAA (Microsoft Developers Network Academic 

Alliance) proporciona aos estudantes, professores e servidores das Escolas Técnicas (ETEC’S), das 

Faculdades de Tecnologia (FATEC’S) e da administração Central do Centro Paula Souza download gratuitos 

dos produtos de desenvolvimento Microsoft e a instalação dos programas nos laboratórios de informática 

institucionais e nos equipamentos pessoais, com chaves de instalações originais e também disponibiliza o 

Live@aedu que oferece não só contas de emails gratuitas como acesso ao Office Web Apps onde é possível 

criar e editar documentos Word, Excel, Power Point e OneNote de qualquer computador conectado à 

internet e o serviço SkyDrive que permite a edição, armazenamento e compartilhamento de documentos 

diretamente na web. 

O projeto visa a operacionalização das atividades a serem desenvolvidas na unidade de ensino, bem como 

promover relacionamento entre a unidade de ensino, equipe operacional e a Microsoft provendo apoio ao 

projeto MADNAA, organizando e oficializando as informações entre a unidade de ensino e as equipes 

regional e operacional, gerenciar a distribuição dos software cedidos através da parceria, garantir a 

transparência das informações sobre o projeto e a distribuição de seus benefícios à unidade de ensino.  

Metas associadas: 

> MSDNA  MICROSOFT 
> Chegar em 100% de ativação dos emails institucionais, vinculados ao Projeto MSDNAA, durante o período de vigência 

desta meta  CANCELADA 

 Projeto: Evasão 

 Responsável(eis): Mauro Augusto Zuffo 

 Data de Início: 02/03/2015 

 Data Final: 15/12/2020 

Descrição: 

Tema: Relacionamento Interpessoal, Gestão de Pessoas. 

Título: Evasão 

Público Alvo: Alunos que apresentem interesse na evasão. 

Tempo: Ano Letivo 

Objetivo: Diminuir a evasão escolar na unidade em até 10% em 2015. 

Objetivos específicos: 

      Convencer os alunos pelo não trancamento da matricula, desistência ou transferência de escola. 

  Justificativa: 

   

  Uma das maiores dificuldades nos centros educacionais é a evasão escolar que pode advir de   

diversos motivos, todos com suas respectivas importâncias e carências de atenção. 

Após análise e pesquisa em documentos (inscrições e declarações de trancamentos de matricula, 

desistências e transferências) e diálogo com alguns professores, alguns fatos nos chamam a atenção 

necessitando eles de uma ação imediata para atenuar ao máximo a evasão na Etec Osasco II. 

Dentre os cursos e modalidades de ensino oferecidos na Etec Osasco II (E.M, ETIM e Técnico), 

obtevese no ano de 2014 o total de 131 evasões dos quais 43% foram de trancamento de matricula, 

37% foram de desistentes e 20% de transferidos para outra escola. 
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Verificase também que os cursos Técnicos de Química e Segurança do Trabalho foram os que 

apresentaram maior percentualidade, sendo responsáveis por 24% (cada) das evasões, 3% a mais 

que o curso de Nutrição e Dietética, 8% a mais que o curso de Contabilidade e 9% a mais que o 

curso de Meio Ambiente. 

Os motivos apresentados pelos alunos para o trancamento da matricula variam desde falta de 

interesse, causado pelo desconhecimento do candidato ao curso ao qual se inscreveu até a 

dificuldade em conciliar trabalho e estudo sendo esse último o maior motivo apresentado por eles. 

No ETIM, verificase que os alunos inscrevemse nos cursos na maior parte das vezes por insistência 

dos pais (não tendo os alunos a possibilidade de escolha do curso), ao decorrer do ano os discentes 

encontram dificuldades em prosseguir, pois não encontram motivação para continuar deparandose 

apenas com as cobranças e expectativas que são atidos sobre eles advindos dos pais. 

Estratégia: 

Verificados os motivos da evasão e de onde decorre sua maior porcentagem, buscamos uma ação 

onde possamos amenizar esses resultados em até 10% de seu total começando com a apresentação 

dos cursos aos calouros na primeira semana de aula, onde o professor pode apresentar os conteúdos 

programáticos e procura do mercado de trabalho para o curso escolhido pelo aluno, expondo as 

vantagens e as desvantagens do curso para o perfil do educando. 

Pretendese com essa ação que o aluno observe em si se o seu perfil é o mesmo exigido pelo curso e 

pelo mercado de trabalho. 

Procedimento: 

 Demonstrando o aluno interesse no trancamento da matricula, será entregue a ele um questionário 

com perguntas básicas sobre o motivo do qual ele deseja realizar a evasão. 

 Após a entrega do questionário o aluno passará por um aconselhamento onde serão apresentadas 

a ele as vantagens da progressão do curso e ideias de como resolver o problema do aluno a fim de 

convencêlo a não desistir dos estudos, trancar a matricula ou transferirse. ****** 

Metas associadas: 

> EVASÃO ESCOLAR 
> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 

 Projeto: Guardião da Economia 

 Responsável(eis): Gilmar 

 Data de Início: 02/03/2015 

 Data Final: 15/12/2018 

Descrição: 

Tema: Sustentabilidade 

Título: Guardião da economia 

Público Alvo: Comunidade Escolar 

Componentes envolvidos: Artes, Ética e Cidadania Organizacional, Gestão e Qualidade Ambiental, Poluição 

Ambiental e Saúde Pública, Sociologia e Filosofia. 

Tempo: Projeto anual. 

Objetivo: Implantar práticas sustentáveis na escola. 
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Objetivos específicos: 

  Identificar e promover atitudes sustentáveis e responsáveis no coletivo e individualmente promovendo a 

cidadania. 

  Desenvolver atitudes de respeito ao meio ambiente e ao outro dentro e fora do espaço escolar. 

  Compreender a importância da preservação dos equipamentos da escola. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto “Guardião da economia” traz como foco a sustentabilidade no ambiente escolar os quais englobam 

os recursos como água e luz, a conservação dos equipamentos escolares e a utilização da coleta seletiva 

dentro do espaço escolar, garantindo os gastos dos recursos com responsabilidade social e ambiental, 

trazendo para o aluno e para a comunidade em geral uma educação informal complementar a educação 

escolar e proporcionando uma educação cívica a todos que estão ligados direta ou indiretamente com a 

formação moral, educacional e cívica dos mesmos. 

O projeto “Guardião da economia” surgiu com a intensão de: 

·         Economizar os recursos (água e luz) os quais estão escassos durante esse período de estiagem 

pelo qual o país está atravessando, com esse projeto, pretendese conscientizar a toda comunidade 

escolar que preservar tais recursos é uma responsabilidade de todos para garantia de um futuro. 

·         Conscientizar os educandos sobre a preservação do patrimônio escolar como algo que é de 

todos, sendo assim, precisam ser manuseados com cuidado e atenção, pois o extravio dos 

equipamentos delibera gastos desnecessários os quais poderiam ser empreendidos em outros 

departamentos visando melhores acomodações à comunidade escolar. 

·         Estimular o uso da coleta seletiva para garantir um ambiente escolar mais limpo, combatendo a 

poluição ambiental e visual como prova de educandos conscientes de suas ações como cidadão 

participante na construção de um mundo melhor. 

AÇÃO INICIAL 

  Verificar as tubulações para evitar os vazamentos, visto que os mesmos são os maiores responsáveis pelo 

desperdício. 

  Manter as luzes das salas desocupadas apagadas contribuindo para a economia de energia elétrica. 

  Tirar a tomada dos equipamentos que não estão sendo utilizados como, por exemplo: ventiladores e 

carregadores de celular, pois é comprovado que uma tomada ligada mesmo sem utilização do equipamento 

ainda continua a liberar watts de energia por menor que sejam. 

  Distribuir cartazes em lugares estratégicos incentivando o uso da coleta seletiva como ação social e de 

respeito ao meio ambiente e por consequência ao outro. 

Os educandos precisam entender que através dessas pequenas ações é possível alcançar resultados 

positivos, principalmente no conceito atitudinal que é o maior foco da instituição como educadora. 

PROCEDIMENTOS: 
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        Nomear o Guardião da economia e sua equipe. 

Consiste em nomear um professor que ficará responsável pelo projeto e este, escolherá uma equipe de 

alunos ou professores para que lhe auxilie (exe.: o grêmio estudantil da escola e a CIPA). 

        Realizar as vistorias nas tubulações junto a CIPA. 

O professor Guardião organizará junto com a CIPA, uma vistoria nas tubulações das dependências da 

Etec a procura de vazamentos principalmente em torneiras e encontrando algum, comunicará a direção 

para realizar a manutenção necessária. 

        Elaborar cartazes de incentivo à economia de água, luz e coleta seletiva do lixo. 

O professor Guardião juntamente com outros professores, organizará em suas metodologias, atividades 

que os alunos explorarão a sua criatividade elaborando cartazes de conscientização referente aos temas 

do projeto, e os espalharão em pontos estratégicos da escola. 

        Conservação dos equipamentos da escola. 

Para a retirada dos equipamentos para uso dos alunos como, por exemplo: ventiladores, equipamentos de 

som e etc., o aluno ou professor que o retirar, ficará responsável por seu manuseio e conservação 

assinando um protocolo de retirada com data e hora de retirada e entrega dos aparelhos, caso o 

equipamento apresente algum problema no ato da entrega, o aluno ou professor que o retirou fica 

responsável por seu conserto.  

Metas associadas: 

> ECONOMIA DE RECURSOS RENOVÁVEIS 

 Projeto: Revitalização da Etec Osasco II 

 Responsável(eis): Gisele Marques Bizon 

 Data de Início: 03/01/2017 

 Data Final: 31/12/2019 

Descrição: 

O objetivo do projeto é melhorar as instalações prediais, com manutenção preventiva e recuperação de 

ambientes prejudicados. 

Atividades já realizadas: 

 pintura interna das salas de aula; 

 pintura dos espaços destinados à apresentação de trabalhos e mural na entrada;  

 substituição das fechaduras das salas de aula; 

 instalação de cortinas nas salas de aula. 

  

   

  

Metas associadas: 

> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Osasco II perante a comunidade interna e externa 

durante o tempo de vigência da meta. 
> Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020 
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PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete reuniramse o Conselho de Escola da Etec Osasco II 

com a seguinte pauta: 

 apresentação do PPG 20172021, que foi aprovado pelo Conselho, com propostas a inserir; 

Nada mais havendo a tratar, a diretora que presidiu a reunião encerrou os trabalhos, e lavrou a presente 

ata que segue assinada pelos presentes. 

Destacamos neste parecer que os projetos sem alinhamento são da gestão anterior e não são 

diagnosticados como uma situação problema atual.  
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