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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec Dr. Celso Giglio

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
arriscar-se, 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 Dr. Celso Giglio
E-mail: e242dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (11) 3602-5441
Endereço: Rua Pedro Rissato, 30 - Vila dos Remédios CEP 06296-220
Homepage: http://www.etecosasco2.com.br

 

 

O Plano Plurianual de Gestão da Etec Dr. Celso Giglio (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, nas reuniões de replanejamento em dezembro de 2017, a equipe
realizou Análise Swot para identificar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades para a Etec Dr. Celso Giglio (Osasco
II) e a partir daí delinear os projetos.

Este Plano Plurianual tem duração de cinco anos (2018 a 2022), no qual reflete como um processo de partilha de busca a
participação de todos na escola, seguindo as disposições de LDB-9394/96, ENEM, Regimento Comum das Etecs e do CEETEPS.

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
javascript:void(0);
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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, considerando-se que a 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, destacam-se 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 Etapas do processo
I II III IV

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II III IV

 ANDRÉA CHIESI DIRETORA DE SERVIÇOS
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
Médio, a escolha do currículo tem uma dimensão fundamental. Por isso, Filosofia e Sociologia foram
escolhidos como componentes curriculares desde 2013. Os conhecimentos de Filosofia e Sociologia serão
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desenvolvidos na forma de Componentes Curriculares da Base Nacional Comum, com 1ha/semana na 1ª,
2ª e 3ª séries.

A Unidade oferta como componente curricular a Língua Estrangeira Moderna Espanhol, incluída na matriz
curricular nas 2ªs e/ou 3ªs séries. Neste caso, a frequência e desempenho do aluno é obrigatória no
componente de acordo com Regimento Comum e Sistema Etec.

É ofertada também a Língua Estrangeira Moderna – Inglês, com 2ha/semanais, em todas as séries, na
Parte Diversificada.

Nas avaliações externas, Saresp e ENEM, o desempenho desta UE gradativamente vai alcançando níveis
próximos às médias do CPS e da Regional. 

A partir do ano de 2015, o desempenho no Saresp, em Língua Portuguesa, aumenta a cada ano e
permanece com pontuação superior ao nível adequado, meta esperada da avaliação.

O resultado se repete em 2016, superando a si próprio, ficando acima da média esperada, e atribuímos o
projeto Biblioteca Ativa como o responsável por este bom resultado.

Em 2017 nossa pontuação elevou-se em mais 06 pontos acima do ano de 2016, totalizando 326, 26 pontos
acima da meta esperada da avaliação.  

Já em relação à matemática, nossos índices revelam necessidade de maior atenção. Todos os anos tivemos
participação na OBMEP, Olimpíada Brasileira Matemática das Escolas Públicas, e em algumas edições,
alguns alunos tiveram performance reconhecida.

Na OBMEP 2016 (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), 03 alunos da Etec Dr. Celso
Giglio (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  

Nos anos de 2016 e 2017, a profª Carla Morano desenvolveu o projeto Aprendendo com a Matemática, com
a proposta de trazer os conceitos da matemática para o cotidiano.

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, mantendo o 2º lugar no ranking do Enem das escolas públicas no
município de Osasco.

No Enem edição 2016, divulgado em 2017, os resultados apresentaram-se superiores ao ano anterior, com
558,9 pontos como média das provas objetivas contra 552,33 de 2015. Na redação, atingimos 611,35, 7
pontos inferior ao ano anterior.

Entendemos que a redação é uma forma de interdisciplinaridade, uma vez que agrega-se “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.  

Em 2016, tivemos a oficina de biologia, conduzida pelo prof. Jorge Luis Costa. Em 2017 a Unidade ofereceu
oficina de química, conduzida por aluno do Etim de Química, destinado ao melhor preparo dos alunos para o
vestibular e uma forma de recuperação contínua.   

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

O projeto Biblioteca Ativa é um projeto de grande expressão e repercussão na Unidade, que a cada ano
desenvolve uma temática de trabalho. Além da proposta de aberta à comunidade, já passamos por projetos
de oficina de redação, restruturação física e layout do espaço, desenvolvimento de rede social para
divulgação das atividades e para o ano de 2018 propõe-se atividades relacionadas a oficinas de
empreendedorismo e vincular a Biblioteca com os diversos projetos realizados pela Unidade.  

Outro exemplo de projeto que já permeia a rotina escolar é a Fatech Day, realizada no 1º semestre de 2017
e a Fatec Expo Week, uma feira de projetos realizado nas dependências do campus Etec/Fatec, com
exposição de trabalhos da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II), Fatec Prefeito Hirant Sanazar, Etec de Embu das
Artes e Etec de Guaianazes.  

Em novembro de 2017 a Fatech Expo Week reuniu 101 projetos num único dia, dos quais 48 da Etec Dr.
Celso Giglio (Osasco II). Deste evento realizamos uma cerimônia de entrega dos certificados aos
expositores dos trabalhos, com a palestra do Sr. Roberto Sekyia, subsecretário da Secretaria de
Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo.  

Em 2017 em conjunto com a Fatec, a Etec desenvolveu o projeto Aulão, com a proposta de um reforço pré-
vestibular, destinado a qualquer interessado, mas predominantemente aos vestibulandos pra Fatec. Neste
projeto, os docentes da Etec em parceria com os da Fatec ofereceram aulas dos temas mais recorrentes em
vestibular, mas também como forma de recuperação contínua, já que muitos alunos da Etec se inscreveram
e estavam presentes, em especial nas aulas de Física, Matemática e Língua Portuguesa. O projeto Aulão,
visando o vestibular do 2º semestre, teve início em abril de 2018.

Para 2018, desenha-se o projeto Aulinha, no mesmo formado, mas destinado aos interessados no
vestibulinho da Etec. Esta proposta visa, inclusive, equalizar os déficits identificados na avaliação
diagnóstica da 1ª série do Ensino Médio/Etim, equilibrando o pré-requisito para melhorar o acompanhando
dos estudos pós ensino fundamental. 

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 ao 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, de acordo com o Regulamento Geral para o TCC, elaborado pela CETEC, em seu
Art. 1º:

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade escolar de sistematização do
conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação,
acompanhamento e avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para obtenção do
diploma de técnico.

A Etec Dr. Celso Giglio realiza o TCC conforme o Art 1º, §2º:

Em todas as habilitações obrigatoriamente o TCC será composto de uma apresentação escrita e deverá
prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com referencial teórico adequado e,
considerando a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação Profissional definirá,
por meio de regulamento específico, dentre os produtos abaixo, qual corresponderá à representação escrita
do TCC, quais sejam: a) Monografia; b) Protótipo com Manual Técnico; c) Maquete com Memorial
Descritivo; d) Artigo científico; e) Projeto de pesquisa; f) Relatório Técnico.
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Em geral, os trabalhos apresentados, realizam o projeto de pesquisa com posterior apresentação oral à
banca de avaliadores, composta por professores da área e às vezes por convidados especialistas externos.

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 Dr. Celso Giglio (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 Dr. Celso Giglio
(Osasco II).

A Etec Dr. Celso Giglio (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.

A Etec Dr. Celso Giglio (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 Dr. Celso Giglio (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 Dr. Celso Giglio (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.

A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) apresentou o mesmo trabalho credenciado 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 na 11ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), na primeira edição
da feira virtual do CPS, no ano de 2017. Esse mesmo trabalho foi selecionado como capa de revista
científica. 

Em setembro de 2017, Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) esteve com 11 trabalhos na VII Mostra de Talentos
de Cursos Técnicos no Cotuca – Colégio Técnico de Campinas – vinculado à UNICAMP. Com trabalhos
predominantes do curso de Química, a maioria TCCs que seriam apresentados no mesmo ano. 

Convidada pela Etec vizinha do município de Osasco, Etec Prof. André Bogasian, os alunos do curso de
Química apresentaram suas produções na 2ª TEC CIEN.

Embora seja uma Unidade Escolar sem quadra, os alunos da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) participaram
do 3º Torneio Educacional, Esportivo e Solidário (III TECSESP) na Etec de Esportes no ano de 2016.
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.

No 2º semestre de 2017, a Etec Dr. Celso Giglio, participou da IV TECSESP, na Etec de Esportes, classificado
na 4ª colocação geral de pontos. Tivemos equipe em diversas modalidades, conquistando medalhas de
ouro, prata e bronze.

Em 2016 o curso de Informática esteve presente, representando a Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II), em
eventos externos tais como Imagine Cup Microsoft (competição internacional da Microsoft), Escola
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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 E-Seth vinculada à Rede Globo e Rádio Geek. 

No ano de 2016 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.

As visitas técnicas no ano de 2017 foram constantes e aumentaram a abrangência: centro histórico e
cultural de São Paulo, Jardim Botânico de SP, Pinacoteca, Instituto Butantan, MD Papeis, Escola Veterinária
da USP, ONG Arsenal da Esperança, Mercado Municipal de SP, laboratório de anatomia humana da UMC,
entre outras.

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. 

Na mesma linha de trabalho, vinculado ao projeto de Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica
para estimular a permanência na Etec, são desenvolvidos trabalhos similares em outras habilitações, como
por exemplo, a Feira de Contabilidade com exposição de empresas fictícias.

Em 2017 participamos do projeto INOVA com 8 projetos, e fomos a Etec da região com a maior quantidade
de projetos postados. Participamos do 8º Prêmio ESEG, classificados com o projeto Análise de Metais
Pesados em Brinquedos.

Destaca-se também a SIPAE, prevista em calendário escolar, um trabalho de integração do curso de
Segurança com Química, cuja abordagem são os extintores de incêndio, além das palestras de bombeiro
civil direcionado ao mesmo tema, além da simulação do plano de abandono.

A III Semana da Química e V Semana da Nutrição estiveram entre a programação do ano de 2017.

A Semana Paulo Freire no ano de 2017 teve uma programação diferenciada com Saraus.

Em 2017 o curso de Informática esteve presente, representando a Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II), na
Campus Party 2017.

A acolhida é um evento tradicional da Etec Dr. Celso Giglio, em que os veteranos recebem os ingressantes,
organizados pelos professores de Educação Física.

No mês de março de 2018, o Etim de Meio Ambiente organizou uma feira com exposição de trabalhos com
3 grandes temas: água, mercado de trabalho e ciclos econômicos para celebrar o dia do Técnico em Meio
Ambiente. 

Em março de 2018, o projeto “Montagem de Jogos com Lixo Eletrônico”, do professor Luiz Pena, Etec Dr.
Celso Giglio, foi apresentado na 2ª Feira de Invenção e Criatividade (FIC) que acontecerá durante a 16ª
FEBRACE. Objetivos do projeto: Trabalhar a Sustentabilidade em TI (Tecnologia da Informação) como forma
de criação de ferramenta auxiliar para alfabetização básica de crianças e adultos. A proposta é aproveitar
periféricos (teclados e mouses) que foram descartados como lixo eletrônico e montar diversos jogos que
poderão ser utilizados durante o processo de alfabetização. Único projeto entre as unidades do Centro Paula
Souza. Local: 2º Festival de Invenção e Criatividade – Pavilhão anexo a FEBRACE Sobre: O Festival de
Invenção e Criatividade (http://www.ficmaker.org.br/2018/) é uma grande celebração do espírito inventivo,
colaborativo e mão na massa da educação brasileira. Nele, crianças, jovens, seus familiares e educadores
terão a oportunidade de explorar materiais e tecnologias high e low tech, participar de atividades e
aprender de forma estimulante e descontraída. 

A visibilidade deste trabalho durante o festival resultou em convite da Prefeitura do município de São
Bernardo Campo para compartilhamento de boas práticas entre professores da Educação Básica.
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Com este relato, e breve histórico das participações com projetos, demonstramos as atividades que os
docentes envolvem os alunos, visando uma maior proposta pedagógica de desenvolvimento de projetos. 

O registro das atividades estão no Facebook da Etec:

https://www.facebook.com/Etec-Dr-Celso-Giglio-Osasco-II-417672071929496/

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 Escola-Empresa, 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, considerados os
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.

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
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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 constituir-se-ão 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.
 

A LDB 9394/96 no artigo 24:

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;

Conforme o artigo 78 do Regimento Comum das Etecs, é direito do aluno beneficiar-se do recurso chamado
Progressão Parcial (PP), que enfatiza o desenvolvimento da competência não adquirida. Entretanto, a PP
tem sido descaracterizada quanto ao seu propósito pedagógico pelas dificuldades que foram encontradas
durante o processo:

- acompanhamento inadequado do aluno;

- professor esquece que deixou o aluno em PP;

- professor não atende aos prazos estipulados quanto ao envio da documentação (plano de PP e provas);

- irregularidade na documentação apresentada.

Assim, o benefício pedagógico da PP não atinge seu propósito. Considerando que se o aluno junto com o
professor tem dificuldade em construir as competências necessárias propostas pelo componente, no
ano/semestre seguinte, sozinho, em PP sem acompanhamento, não produz o resultado esperado.

No período de fechamento de menções cada docente, com sua avaliação, tem a previsão de quais os alunos
serão promovidos e quais precisam de PP. Para facilitar o fluxo das informações e procedimentos, visando
um processo de PP mais tranquilo e organizado, só será aceito aluno em PP se o docente responsável por
sua avaliação apresentar no ato do Conselho toda a documentação necessária ao desenvolvimento da PP,
ou seja, entregar o plano de PP e a prova. 

Ressaltamos a importância da recuperação contínua das avaliações para assegurar o bom aproveitamento
escolar, conforme artigo 71 do Regimento Comum:

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

§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão 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.

Observando os resultados dessa prática, o número de PP reduziu consideravelmente, bem como agilizou
muito os procedimentos da Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional e o processo, como um todo,
foi satisfatório.

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
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Etec:
 
- Automação Industrial
- Contabilidade
- Informática
- Meio Ambiente
- Nutrição e Dietética
- Química
- Segurança do Trabalho
Mantendo a experiência de 2016 e 2017 no ano de 2018 a Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) repete a
parceria da Coordenação Pedagógica com a Orientação Educacional e Secretaria Acadêmica para redução
da evasão escolar para que se possa manter os seguintes cursos oferecidos modulares pela Etec:
- Automação Industrial
- Contabilidade
- Nutrição e Dietética
- Química
- Segurança do Trabalho

E os ETIMs:
- Informática
- Meio Ambiente 
- Nutrição e Dietética
- Química
Além do Ensino Médio, com grande demanda de candidatos por vaga no vestibulinho. 

Para o 1º semestre de 2018, a baixa demanda de inscritos no vestibulinho para o Etim de Segurança do
Trabalho resultou em bloqueio e não recebeu autorização de oferta. Tal situação trouxe uma grande
oportunidade de reflexão. A Unidade oferece os mesmos cursos desde 2011 e desde 2016 vem sofrendo
com o bloqueio de cursos, por questões de evasão. Essa análise se faz necessária, considerando a
permanência de cursos iniciados no ano de 2011 e todas as transformações da sociedade desde
então. Estamos dispostos a rever as habilitações oferecidas pela Unidade, para que estejam em sintonia
com o setor produtivo e vocação da região, buscando usar de maneira eficiente os recursos disponíveis.
Para tal atualização, a Etec está comprometida com os estudos que envolvem a abertura de novos cursos,
conforme requisitos da Supervisão competente.

O calendário escolar e as matrizes homologadas estão disponíveis na Unidade Escolar. 

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
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Luciano Santos Tavares de Almeida - Secretário de Desenvolvimento

Luiz Antonio Guimarães Marrey - Secretário-Chefe da Casa Civil

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

 

DECRETO Nº 62.748, DE 3 DE AGOSTO DE 2017.

Dá denominação à Escola Técnica Estadual – ETEC Osasco II, do Centro Estadual de

Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, localizada no Município de Osasco.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1º - A Escola Técnica Estadual – ETEC Osasco II, do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” –

CEETEPS, localizada no Município de Osasco, criada pelo Decreto nº 56.230, de 23 de setembro de 2010, passa a denominar-

se Escola Técnica Estadual “Dr. Celso Giglio”.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de agosto de 2017.

GERALDO ALCKMIN

Samuel Moreira da Silva Junior

Secretário-Chefe da Casa Civil

Saulo de Castro Abreu Filho

Secretário de Governo

Publicado na Secretaria de Governo, aos 3 de agosto de 2017.

 

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 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, e Resolução n. º6, de 20-

9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 127,

de 3-10-2012, publicada no Diário Oficial de 4-10-2012 - Poder Executivo - Seção I - página 254.

Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial (Eixo Controle e Processos Industriais) - Lei Federal n.º

9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º

78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 727, de 10-9-2015,

republicada no Diário Oficial de 25-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 37.
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Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade (Eixo Gestão e Negócios) - Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996;

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n. º4, de 6-6-2012, e Resolução n. º6, de 20-9-2012; Decreto Federal

n.º 5154, de 23-7-2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 177, de 26-9-2013, publicada

no Diário Oficial de 27-9-2013 - Poder Executivo - Seção I - página 40. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade (Eixo Gestão e Negócios) - Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996;

Resolução CNE/CEB n. º1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB, n. º6, de 20-9-2012; Resolução SE n. º78, de 7-11-2008;

Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-9-2015, publicada no

Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - páginas 52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n. º78, de

7-11-2008; Resolução CNE/CEB n. º4, de 6-6-2012, Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004;

Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-138, de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-9-

2012- Poder Executivo-Seção I-página 38.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Lei Federal n. º9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº1, de

5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º78, de 7-11-

2008; Decreto Federal n.º5154, de 23-7-2004; Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-738, de 10-9-2015, publicada no

Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º9394, de 20-12-1996;

Resolução CNE/CEB n.º78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º4, de 6-6-2012, Resolução n.º 6, de 20-9-2012, Resolução

CNE/CEB n.º2, de 30-1-2012 e Resolução CNE/CEB n.º4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º5154, de 23-7-2004; Parecer

CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-182, de 26-9-2013,

publicada no Diário Oficial de 27-9-2013- Poder Executivo-Seção I-página 40.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996;

Lei Federal nº11741/2008; Resolução CNE/CEB n. º1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução

CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB N.º2. DE 30-1-2012; Resolução CNE/CEB N.º 4, DE 13-7-2010; Resolução

SE n.º78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º5154, de 23-7-2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela

Portaria Cetec-739, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015-Poder Executivo-Seção I-página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; 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 20-9-

2012, Parecer CNE/CEB n.º11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º4,

de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEEn.º8/2000 e n.º 108/2011. Plano de Curso aprovado pela

Portaria Cetec-125, de3-10-2012-Poder Executivo-Seção I-página 254. 

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº1,

de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº6; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº5154, de 23-7-2004. Plano de

Curso aprovado pela Portaria Cetec-770, de 21-9-2015, publicada no Diário Oficial de 22-9-2015- Poder Executivo-Seção I-

página 38. 

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º 78, de 7-11-

2008, Lei Federal n.º9394/96, Decreto Federal n.º5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, Parecer CNE/CEB n.º11,

de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º4, de de6-6-2012, Deliberação CEE

n.º105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-126, de 3-10-2012,

publicada no Diário Oficial de 4-10-2012-Poder Executivo-Seção I-página254.
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Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º 9394, de 20-12-

1996; Lei Federal n.º11741/2008; Resolução CNE/CEB nº1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº6 de 20-9-2012; Resolução

CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução

SE n.º5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-771, de 21-9-2015, publicada no Diário Oficial de 22-

9-2015- Poder Executivo-Seção I-página 38. 

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

Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º4, de 6-6-2012, e Resolução n.º

6, de 20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004; Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria

Cetec - 125, de 03-10-2012, publicada no Diário Oficial de 04-10-2012 - 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 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec -

724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 52.   

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º78, de 7-

11-2008, Lei Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º39/2004, Lei Federal n.º11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º6, de

20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB n.º4, de 13-7-2010, Parecer CNE-CEB n.º5, de 4-5-

2011, Parecer CNE/CEB n.º11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/ CEB n.º4,

de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º105/2011, das Indicações CEE n.º8/2000e n.º108/2011.Plano de Curso aprovado pela

Portaria Cetec-126, de 3-10-2012-Poder Executivo-Seção I- página 254

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º 9394, de

20-12-1996; Lei Federal Resolução n.º11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º.1, de 5-12-2014, Resolução CNE/CEB n.º6, de 20-

9-2012; Resolução CNE/CEB n.º2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º78, 7-11-2008;

Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Catec-725, de 10-9-2015, publicada no Diário

Oficial de 11-9-2015-Poder Executivo-Seção I-página 52. 

Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, 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 20-9-2012,

Resolução CNE/CEB n.º2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB n.º4, de 13-7-2010, Parecer CNE/CEB n.º11, de 12-6-2008,

Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º4, de6-6-2012, 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 3-10-2012,

publicada no Diário Oficial de 4-10-2012-Poder Executivo- Seção I- página 254.

Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei

Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6 de 20-9-2012; Resolução

CNE/CEB nº2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º4 de 13-7-2010; Resolução SE n.º78,7—11-2008; Decreto Federal

n.º5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-775, de 25-9-2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-

2015-Poder Executivo- Seção I- página 37.

Habilitação Profissional de Técnico Química Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008.

Resolução CNE/CEB n.º. 4, de 6-6-2012, Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004; Indicação

CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Catec-127, de 3-10-2012, publicada no Diário Oficial de 4-10-2012-Poder

Executivo-Seção I-página 254.
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Habilitação Profissional de Técnico Química Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-

2014; Resolução CNE/CEB n.º 6 de 20-9-2012; Resolução SE nº78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-

2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-774, de 24-9-2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-2015-Poder

Executivo- Seção I- página 37.

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Resolução SE N.º78-11-

2008, 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 20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB m.°4, de 6-6-2012-

Poder Executivo- Seção I-pagina 59, retificada no Diário Oficial de 12-10-2012-Poder Executivo-Seção I- página 33. 

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio Lei Federal n.º 9394, de

20-12-1996; Lei Federal nº11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;

Resolução CNE/CEB nº2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB nº4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto

Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovada pela Portaria Cetec-757, de 10-9-2015, publicada no Diário Ofício de

11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 54.   

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996: Resolução SE n.º

78, de 7-11-2008. Resolução CNE/CEB n.º. 4, de 6-6-2012, Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-

7-2004: Indicação CEE 8/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-159, de 9-10-2012, publicada no Diário Oficial de

10-10-2012-Poder Executivo-Seção I-página 47.

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996, Resolução

CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal

n.º 5154, de 23-7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-756, de 10-9-2015-Poder Executivo-Seção I- página

54.  

Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996, Resolução

CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal

n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec-1027, de

12-5-2017, publicada no Diário Oficial de 13-5-2017 -Poder Executivo - Seção I - página 53.    
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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 denomina-se 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 confundindo-se. 

Com aproximada 20.880m2 de área construída, a segunda maior Etec/Fatec do estado de São Paulo, a Etec Dr. Celso Giglio (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,
transformando-a num pólo industrial e hoje comercial e universitário. A mesma iniciou suas atividades antes da Etec, em fevereiro de
2010. 
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De acordo com a arquiteta:

"Projetado pelo arquiteto Sergio Tonissi em 1970, o galpão que era ocupado pelo departamento de águas e energia elétrica, transforma-
se 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), compatibilizando-os com as restrições urbanas e ocupacionais atuais

Para isto, procurou-se otimizar os espaços em comum e específicos a cada curso, mantendo características intrínsecas do edifício,
adaptando-o ao programa de necessidade.

O projeto faz com que nos conscientizemos da importância de manutenção e requalificação da arquitetura, procurando soluções que
possam traduzir-se 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, conclui-se 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 Dr. Celso Giglio
(Osasco II) realizou 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. Se dá o bloqueio de Meio Ambiente noturno, por
questões de perdas.

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. 
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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 pró-tempore.

Em 2017 deu-se 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. 

A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) participou no 1º semestre de 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/Etec-Dr-Celso-Giglio-Osasco-II-417672071929496

No 2º semestre de 2017, com redistribuição de salas de aulas e reorganização do layout, abrimos a Sala de Artes, uma sala de aula
específica para o componente Artes.

Em 2017 a evasão causa bloqueio na abertura dos cursos de Informática e Meio Ambiente. Desde o ano de 2016, tivemos fechamento
das habilitações do período vespertino e Informática e Meio Ambiente no período noturno e não fizemos nenhuma reposição. Estes
bloqueios representam perda de aula para o corpo docente, já que não há possibilidade de migração para o Etim e redução no quadro de
vagas para novos alunos.

O decreto Nº 62.748, de 03/07/2017, dá denominação à Escola Técnica Estadual – ETEC Osasco II, do Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, localizada no Município de Osasco.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1º - A Escola Técnica Estadual – ETEC Osasco II, do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS,
localizada no Município de Osasco, criada pelo Decreto nº 56.230, de 23 de setembro de 2010, passa a denominar-se Escola Técnica
Estadual “Dr. Celso Giglio”.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Celso Giglio (Campinas, 19 de fevereiro de 1941 - São Paulo, 11 de julho de 2017) foi um médico e político brasileiro filiado ao PSDB.

Filho de Antônio Giglio e de Maria Gatti Giglio, foi casado com Glória Giglio. Formou-se em Medicina, na Faculdade de Medicina do

Triângulo Mineiro, foi residente de cirurgia na Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central e especializou-se em Cirurgia

Geral e Obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Formou-se em Administração Hospitalar pela USP e especializou-se

em Ginecologia e Obstetrícia.

 

Em 1988, Celso Giglio foi eleito vereador em Osasco. Em 1992, foi eleito prefeito da mesma cidade, com 54,12% dos votos. Quando
seu mandato acabou, recebeu o índice de 92% de aprovação popular, se tornando o prefeito que teve a nota mais alta do Brasil. Celso
Giglio foi um líder municipalista. Em 1995 coordenou o movimento "União pelo Município" que teve adesão de 2.700 prefeituras de
todo o país, que defendeu os interesses municipais durante o processo de discussão da reforma tributária. Em 1997assumiu a presidência
da Associação Paulista de Municípios. Em 1998, foi eleito deputado federal (o 5º mais votado de São Paulo e o 1º mais votado da
coligação PTB-PSDB, com 190.047 votos), sendo a voz dos municipalistas no Congresso Nacional.

Em 2000, voltou à prefeitura de Osasco, com o lema "Cidade Trabalho". Em 2004 tentou a reeleição, mas perdeu para Emídio Pereira
de Souza no segundo turno. Atuou como superintendente do IAMSPE, no governo de Geraldo Alckmin, após perder as eleições para
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prefeito de Osasco. Foi eleito deputado estadual em 2006, tendo sido o deputado com o maior número de votos da cidade de Osasco.

Em 2012 foi eleito prefeito de Osasco para um terceiro mandato, mas não pôde assumir por ter tido sua candidatura impugnada. Giglio
teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com base na Lei da Ficha Limpa, porque teve as contas
referentes à sua gestão em 2004 rejeitadas pela Câmara Municipal. Ele recorreu ao TSE para permanecer na disputa, mas não obteve
êxito. O TSE manteve por unanimidade (sete votos a zero) o indeferimento ao registro da candidatura de Giglio, posição que foi
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em 2014, Celso Giglio foi reeleito Deputado Estatual, sendo o mais votado da cidade de Osasco no pleito.

Em 20 de julho de 2016, Celso Giglio teve negado o pedido de tutela de urgência para tentar reverter a rejeição de suas contas,
referentes à gestão de 2004. A decisão foi tomada pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro de Osasco. Com a decisão, Celso Giglio fica
inelegível para disputar as eleições municipais de 2016. 

Na tarde do dia 11 de julho de 2017, depois de ficar por quase dois meses internado no hospital Albert Einsten por conta de uma queda

em sua casa, Celso Giglio morreu aos 76 anos devido à uma infecção generalizada. Giglio era viúvo desde junho de 2013. Com a

mulher Glória Giglio, que morreu vítima de um acidente automobilístico, teve cinco filhos, sendo três homens e duas mulheres, e mais

quatro netos.

 

Dando continuidade às ações para atingir a meta Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020,  o ano de 2017 foi
bem ativo na manutenção predial, com utilização de recursos da APM e outras atividades utilizando verba do CPS, a Etec providenciou
a aquisição dos utensílios para cozinha destinado à produção de refeições, pintura interna das salas de aulas e espaços específicos
externos destinados à comunicação, a substituição de diversas placas de drywall (por vandalismo ou infiltração), desobstrução das
calhas e pequenos reparos que refletiram na redução de infiltrações, substituição de luminárias em parte das áreas comuns, salas de
aulas e laboratórios, substituição das barras de segurança das portas corta fogo das escadas de incêndio, reativação das câmeras de
segurança, instalação de alarme na escada de incêndio com sensor de presença com acionamento sonoro para acesso indevido e diversos
reparos elétricos de pequeno e médio porte, instalação de cortinas nas salas de aula e fechaduras anti-vandalismo. Realizamos
manutenção na cabine primária, que reduziu as recorrentes oscilações de energia elétrica. A roçagem dos espaços verdes aconteceu em
parceria com a prefeitura municipal.

Com recursos do PDDE, adquirimos ventiladores e equipamentos para o laboratório de avaliação nutricional (estadiômetro) e técnica
dietética (balança digital). 

Com o objetivo de reduzir as constantes ações de depredação e estimular a preservação das instalações, destinamos uma parede da
entrada do prédio para a realização de um grafite, que se tornou um grande evento entre os alunos. O profissional convidado para a
elaboração da arte e realização do grafite é de grande influência na região.  

Em 2018 instalamos 10 conjuntos de mesas com 4 bancos de concreto com tabuleiro de xadrez/dama no jardim de inverno, utilizando
recursos da APM.

Para o 1º semestre de 2018, a baixa demanda de inscritos no vestibulinho para o Etim de Segurança do Trabalho resultou em bloqueio e
não recebeu autorização de oferta. Tal situação trouxe uma grande oportunidade de reflexão. A Unidade oferece os mesmos cursos
desde 2011 e desde 2016 vem sofrendo com o bloqueio de cursos, por questões de evasão. Essa análise se faz necessária, considerando a
permanência de cursos iniciados no ano de 2011 e todas as transformações da sociedade desde então. Estamos dispostos a rever as
habilitações oferecidas pela Unidade, para que estejam em sintonia com o setor produtivo e vocação da região, buscando usar de
maneira eficiente os recursos disponíveis. Para tal atualização, a Etec está comprometida com os estudos que envolvem a abertura de
novos cursos, conforme requisitos da Supervisão competente.

A partir de 2018, o Sistema Acadêmico NSA é implantado para todas as turmas em andamento da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II).
Como piloto desde 2º semestre de 2016, o sistema integra a Diretoria de Serviços Acadêmicos, facilitando o trabalho da Secretaria e o
acesso às informações da vida acadêmica pelos alunos e responsáveis. 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

http://cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=22653
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Modalidade: Médio

Descrição:

 

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 propõe-se a alcançar. Em todos os componentes, trabalhamos os conteúdos voltados à realidade e
ao dia-a-dia 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 sócio-culturais, ambientais em busca de um futuro sempre melhor. 

Professores, coordenação e direção buscam um diálogo aberto com os alunos ensinando-os 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, vivenciá-los 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 solidarizam-se, 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, higiênico-sanitárias 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, físico-químicas 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) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Automação Industrial 2º Módulo Noite 30 1

Automação Industrial 3º Módulo Noite 19 1

Automação Industrial 4º Módulo Noite 22 1

Contabilidade 1º Módulo Noite 39 1

Contabilidade 2º Módulo Noite 28 1

Contabilidade 3º Módulo Noite 28 1

Ensino Médio 1ª Série Manhã 40 1

Ensino Médio 2ª Série Manhã 40 1

Ensino Médio 3ª Série Manhã 40 1

Informática 3º Módulo Noite 22 1

Informática (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Informática (Etim) 2ª Série Manhã 38 1

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 30 1

Meio Ambiente (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Meio Ambiente (Etim) 2ª Série Manhã 33 1

Meio Ambiente (Etim) 3ª Série Manhã 31 1

Nutrição e Dietética 1º Módulo Noite 40 1

Nutrição e Dietética 2º Módulo Noite 33 1

Nutrição e Dietética 3º Módulo Noite 27 1

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

Nutrição e Dietética (Etim) 2ª Série Manhã 36 1

Nutrição e Dietética (Etim) 3ª Série Manhã 37 1

Química 1º Módulo Noite 39 1

Química 2º Módulo Noite 33 1

Química 3º Módulo Noite 28 1

Química 4º Módulo Noite 24 1

Química (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Química (Etim) 2ª Série Manhã 36 1

Química (Etim) 3ª Série Manhã 32 1

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 1

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 36 1

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 28 1

Segurança do Trabalho (Etim) 2ª Série Manhã 32 1

Segurança do Trabalho (Etim) 3ª Série Manhã 34 1

Soma total 34 1.135

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

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

Meio Ambiente 3º Módulo Manh? 28 1

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
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Química 1º Módulo Noite 40 1

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 1

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 40 1

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 34 1

Segurança do Trabalho (Etim) 2ª Série Manh? 30 1

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 42 1.528

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2018

A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) possui um quadro de colaboradores que compreende o Diretor do
departamento mais dois servidores na Diretoria de Serviços Acadêmica e o Diretor do departamento mais
três servidores na diretoria de Serviços Administrativos, mas somente um em exercício.

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 Coordenação de Cursos, Biblioteca Ativa e de Laboratórios por HAE. A Coordenação de
Estágios, Aprendiz Paulista atua por demanda.

 

Nome: ADONIAS DOS SANTOS NERI

Cargo/Função: Docente

Atividades: Espanhol
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Nome: FRANCISCO AURIZELIO DE SOUZA

Cargo/Função: Docente

Atividades: Informática

Nome: IVAN SOUZA

Cargo/Função: Docente

Atividades: Informática

Nome: PAULO MARCOS NUNES CAMARGO

Cargo/Função: Docente

Atividades: SEGURANÇA

Nome: ADRIANA DE ASSIS GARCIA

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: ALBERTO CARLOS PALAZZO

Cargo/Função: Docente

Atividades: AUTOMAÇÃO

Nome: ALBERTO MARQUES

Cargo/Função: Docente

Atividades: Informática

Nome: ALEXSON YURI MENDES DE CASTRO

Cargo/Função: Estagiário

Atividades:

Nome: ALINE FIORATTO BARCELLOS

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: AMANDA DA SILVA SANTOS

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: AMANDA DA SILVA SANTOS

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

Cargo/Função: Docente

Atividades: CONTABILIDADE

Nome: ANDREA VIEIRA DE SOUZA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: ANDRÉ LEANDRO F DE SOUZA

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA
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Nome: ANDRÉA CHIESI

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

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: Administrativo

Atividades:

Nome: ANTONIO MANOEL DE LIMA SANTOS JUNIOR

Cargo/Função: Docente

Atividades: Automação

Nome: CARLA MORANO

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: CARLA MORANO

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR

Cargo/Função: Docente

Atividades: INFORMÁTICA

Nome: CARLOS EDUARDO WEBER

Cargo/Função: Docente

Atividades: AUTOMAÇÃO

Nome: CAROLINA DE ALMEIDA SOUZA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: CAROLINA GABRIEL DEGANUT

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: CAROLINA LEOPOLDO E SILVA GALAN SEQUEIRA

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:
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Nome: CAROLINA LEOPOLDO E SILVA GALAN SEQUEIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: CELSO CARNEVALE

Cargo/Função: Docente

Atividades: Automação

Nome: CLEDER JOSE DA SILVA ROSA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: DANILA MARIA NASCIMENTO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ensino Médio

Nome: DANILO WASHINGTON PELEJE

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: DENISE ALKMIM MEDEIROS

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

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

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
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Nome: EDUARDO CHAVES

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: EDUARDO CHAVES

Cargo/Função: Docente

Atividades: SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome: EDUARDO HABIB TCHAKMAKIAN

Cargo/Função: Docente

Atividades: Segurança

Nome: Eduardo Siqueira

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: Eliete Ferreira de Souza Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome: ELVIS RODRIGO MARQUES

Cargo/Função: Docente

Atividades: Segurança

Nome: EUGENIA EMI ASSO HASHIGUCHI

Cargo/Função: Docente

Atividades: Química

Nome: ÉDIO CUSTÓDIO

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: ÉDIO ELIAS CUSTÓDIO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ensino Médio

Nome: FERNANDA ALVES PRADO

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇAO

Nome: FERNANDA AMARAL SANCHES LUCAS

Cargo/Função: Docente

Atividades: MEIO AMBIENTE

Nome: FERNANDO RODRIGUES FERNANDES JÚNIOR

Cargo/Função: Docente

Atividades: SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome: GILMAR LUIS COSTA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO



28/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 27/100

Nome: GISELE MARQUES BIZON

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: HAIRTON FERREIRA DA SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: Contabilidade

Nome: HELLEN BASTOS PIVATO SCHROEDER

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

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: JÚLIA OSCAR DE SOUZA

Cargo/Função: Estagiário

Atividades:

Nome: LAURA THAIS SILVA

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: LAURA THAÍS SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: LETICIA OLIVEIRA DA SILVA

Cargo/Função: Estagiário

Atividades:

Nome: LILIAN MÁRCIA

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: LILIAN RODRIGUES

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ensino Médio
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Nome: LUCAS MARTINEZ FORTUNATO

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Química

Nome: LUCIA REGINA DE JESUS ALVES

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: LUCIA REGINA JESUS

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: LUCIANE VICENTE DE ALVARENGA

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: LUIZ CEZAR PENA

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: LUIZ CEZAR PENA

Cargo/Função: Docente

Atividades: Informática

Nome: Luiz Henrique de Almeida Fernandes

Cargo/Função: Docente

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: MARCELLO PERES ZANFRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: MARCELO PELAES ALMEIDA

Cargo/Função: Docente

Atividades: INFORMÁTICA

Nome: MARCIO APARECIDO DE MELO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Contabilidade

Nome: MARIA BERNARDETE SEROY CAMARGO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Segurança
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Nome: MARIA CRISTINA SANTOS FAUSTINO

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: MARIA DANIELA CLEMENTINO

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: MARILENE GONÇALVES BRIGA

Cargo/Função: Docente

Atividades: MATEMÁTICA

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: Administrativo

Atividades:

Nome: MILTON DOMINGOS XAVIER

Cargo/Função: Docente

Atividades: AUTOMAÇÃO

Nome: NATÁLIA GOLUBEFF

Cargo/Função: Docente

Atividades: GEOGRAFIA

Nome: NIANZA COMENALE

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: PATRICIA APARECIDA BOLETINI

Cargo/Função: Docente

Atividades: Informática
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Nome: Rafael Molnar Beluomini

Cargo/Função: Docente

Atividades: PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO

Nome: RAUL EDUARDO POLLITTI VERA

Cargo/Função: Docente

Atividades: 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 POLETTO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Segurança

Nome: RODRIGO DE AZEVEDO

Cargo/Função: Docente

Atividades: Automação

Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA ECCLISSI

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: RONALDO OLIVEIRA VIEIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: AUTOMAÇÃO

Nome: ROSA MARIA DA SOLEDADE MELO CAMPOS NETA

Cargo/Função: Docente

Atividades: CONTABILIDADE

Nome: Rosangela Gomes do Amaral Antunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: Sandro de Miranda Colombo

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA



28/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 31/100

Nome: SILVANO BARBOSA DA SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: ENSINO MÉDIO

Nome: SILVIA HELENA FERNANDES

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: SILVIA TEIXEIRA ALEIXO DA SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: TALISSA VIEIRA DE ANDRADE

Cargo/Função: Docente

Atividades: NUTRIÇÃO

Nome: TAYNE LIMA SANTANA

Cargo/Função: Estagiário

Atividades:

Nome: THAMIRYS CHRISTINO GOMES

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades:

Nome: TIAGO FERNANDES SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ensino Médio

Nome: ULISSES VIEIRA DE MORAIS JUNIOR

Cargo/Função: Docente

Atividades: Automação

Nome: VALDECI TADEU FERREIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: CONTABILIDADE

Nome: VALTERLANE DE SOUSA BRITO

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - DIR SERV ACADÊMICOS

Nome: Vania de Almeida Pollitti

Cargo/Função: Docente

Atividades: QUÍMICA

Nome: VITOR AMARAL

Cargo/Função: Administrativo

Atividades:

Nome: Vitor Amaral Sanches Lucas

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ensino Médio
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Nome: WELLINGTON GIESTAS GOMES

Cargo/Função: Docente

Atividades: Segurança

RECURSOS FÍSICOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nosso prédio foi projeto da arquiteta Bruna, do Centro Paula Souza, tornando-se 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

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
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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

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
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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

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



28/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 35/100

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: 20 M2 CADA

Descrição:

Localização: 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE IDIOMAS (2)

Área: 20 M2 CADA

Descrição:

Localização: 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (4)

Área: 2 M2 CADA

Descrição:

Localização: TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (4)

Área: 2 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (2)

Área: 2 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO PARA DEFICIENTES UNISSEX (2)

Área: 2 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (2)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (2)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (4)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:
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Localização: 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (4)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (4)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: TÉRREO

Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (4)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO MASCULINO (2)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

Localização: ADM 1º ANDAR

Identificação do Ambiente: BANHEIRO FEMININO (2)

Área: 4 M2 CADA

Descrição:

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

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.
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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 Dr. Celso Giglio (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

1 ANEMÔMETRO DIGITAL HOMIS
477 LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 ANEMÔMETRO DIGITAL HOMIS
SM-18 LABORATÓRIO DE QUÍMICA

6 APARELHO DE SOM MINI-
SYSTEM

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
PORTAS DE CORRER SETOR ADMINISTRATIVO

5 ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2
PORTAS SETOR ADMINISTRATIVO

5 ARMÁRIO VESTIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO

10 ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS SETOR ADMINISTRATIVO

2 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE

7 BANCO DE ENSAIO PARA
PNEUMÁTICA - MALETA FUTURO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

1 BANHO DE ULTRASSOM PARA
DISSOLUÇÃO DE AMOSTRAS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

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
BRAÇO, CONCHA SALAS DE AULA

270
CADEIRA ESCOLAR COM
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO,
FIXA SEM BRAÇO

SALAS DE AULA

400 CADEIRA ESCOLAR INDIVIDUAL SALAS DE AULA
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COM ESTRUTURA TUBULAR EM
AÇO

480 CADEIRA ESCOLAR INDIVIDUAL
MODELO 2426 SALAS DE AULA

41 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO
SECRETÁRIA EXECUTIVA SETOR ADMINISTRATIVO

25 CADEIRA PARA PROFESSOR SALAS DE AULA

200 CADEIRA UNIVERSITÁRIA
MODELO 2173 VÁRIOS AMBIENTES

1 CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE

1 CAPELA DE FLUXO LAMINAR LABORATÓRIOS DE QUÍMICA/MEIO AMBIENTE

400
CARTEIRA ESCOLAR
INDIVIDUAL COM ESTRUTURA
TUBULAR EM AÇO

SALAS DE AULA

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

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

1 DEIONIZADOR DE ÁGUA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

3 DESTILADOR DE ÁGUA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

1 DESTILADOR DE ÁGUA SL-71/10 LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

1 DESTILADOR DE PROTEÍNAS LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE

1 DETECTOR DE GÁS LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4 DETERMINADOR DE PONTO DE
FUSÃO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

1 DOSÍMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

2 ESPECTROFOTÔMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

1 ESPREMEDOR DE FRUTAS
INDUSTRIAL LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

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

25 ESTANTE DESMONTÁVEL TIPO
BIBLIOTECA SALA DE ESTUDOS ETEC E BIBLIOTECA FATEC

2 ESTUFA BACTERIOLÓGICA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

4 ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E
SECAGEM LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE

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
PORTAS MERENDA

5 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP SETOR ADMINISTRATIVO

3 IMPRESSORA LASER HP COORDENAÇÃO/DIR SERVIÇOS

3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SETOR ADMINISTRATIVO

4 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MERENDA

10 LONGARINA COM 04 LUGARES VÁRIOS AMBIENTES

17 LOUSA BRANCA PARA
MARCADOR TODOS LABORATÓRIOS

17 LOUSA VERDE PARA GIZ TODOS AMBIENTES DE SALA DE AULA
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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 E PORTA
LIVROS

SALAS DE AULA

125
MESA ESCOLAR COM TAMPO
MDF, ESTRTURA EM AÇO
TUBULAR, PORTA LIVROS

SALAS DE AULA

480 MESA ESCOLAR INDIVIDUAL
MODELO MMF03 SALAS DE AULA

80 MESA PARA COMPUTADOR COM
PORTA TECLADO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I, II, III E IV

27 MESA PARA COMPUTADOR
MODELO L-330 SETOR ADMINISTRATIVO

12 MESA PARA COZINHA MERENDA E LABORATÓRIOS

2 MESA PARA REUNIÕES SALA DOS PROFESSORES

1 MICROONDAS COM DOURADOR LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

2 MICROONDAS SIMPLES COPA E SALA DOS PROFESORES

1 MODELO ANATÔMICO HUMANO LABORATÓRIO 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
WALITA LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO

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 ALIMENTOS LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA / MERENDA

6 PROJETOR MULTIMÍDIA SALAS DE VÍDEO/MINIAUDITÓRIO/SETOR ADMINISTRATIVO

6 QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA TODOS AMBIENTES

12 QUADRO DE AVISOS - FELTRO TODOS AMBIENTES

2 REFRATRÔMETRO LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

1 REFRIGERADOR COM FREEZER LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

2 REFRIGERADOR DUPLEX SALA DOS PROFESSORES E COPA

1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 6
PORTAS MERENDA

1 RELÓGIO SINALEIRO COORDENAÇÃO

1 SELADORA DE FILME LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

1
SERVIDOR
MULTIPROCESSAMENTO
ITAUTEC

SECRETARIA

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

1 TERMÔMETRO DE ESPAÇO
CONFINADO LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 TERMÔMETRO DIGITAL LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4
TERMÔMETRO DIGITAL - PARA
MEDIR TEMPERATURA DE
ALIMENTOS

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

1 TORSO HUMANO FEMININO DE
DESMONTAR LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 TRENA ELETRÔNICA ALMOXARIFADO

10 VENTILADOR DE COLUNA VÁRIOS AMBIENTES
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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 e despesas com hortifruti para produção
da merenda escolar.

 

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 e regulares da escola são:

Centro Paula Souza 90%

APM 10% 

Excepcionalmente no ano de 2017, em função da regularização da APM, recebemos e utilizamos os recursos do PDDE –
Programa Dinheiro Direto na Escola. Como aconteceu em situação pontual, não podemos considerar este recurso como
regular e habitual.

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

 

O contrato de limpeza é gerido pela Etec e tem como prestadora a Empresa RJ Comércio & Prestação de Serviços Gerais Ltda que conta
com 12 colaboradores na Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II), sendo 1 deles responsável somente pelos vidros. A gestora do contrato na
Unidade é a Diretora de Serviços Administra�vos Andréa Chiesi. O contrato nº 185/2016, processo nº 4738/16, tem início em
01/11/2016 e o prazo de duração é de 15 meses, consecu�vos e ininterruptos, contados a par�r da assinatura do termo, podendo ser
prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) período, o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permi�dos pela legislação
vigente. 

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 Serviços de Segurança tem a Fatec como
gestora. 

 

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: APM

Descrição: Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezoito, na sala prof. Nivonei Romagna, reuniram-se em 1ª
chamada para Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual Osasco II, CNPJ
14.732.122/0001-87, doravante denominada APM, às 19 horas e segunda convocação às 19h30, conforme
comunicado de Edital, que foi publicado no site da Unidade, Edital de convocação publicado nos murais das
salas de aula e comunicado enviado aos pais pelo sistema NSA, para tratar da composição dos Conselhos
Deliberativo, Executivo e Fiscal da APM, exercício 2018/2019. 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: Édio Elias
Custódio, Luiz Cezar Pena, Denise Maria Rennó dos Santos, Mauro Augusto Zuffo, Márcio Aparecido de Melo.
Pais de alunos: Aline Cardoso Alves Grossi, Márcio Grossi, Rosângela Grossi Moretto, Celso Moretto Junior. 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 compôs como
membros do Conselho Deliberativo os presentes na Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo ficou
constituído por: Presidente – Gisele Marques Bizon, brasileira, divorciada, Diretora de Escola Técnica, RG:
25.797.606-1 CPF: 268.445.898-75, Professores: Denise Maria Rennó dos Santos, brasileira, casada,
professora do ensino médio e técnico, RG: 9.580.058-x, CPF: 043.592.158-43; Mauro Augusto Zuffo,
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brasileiro, solteiro, professor do ensino médio e técnico, RG: 13.369.212-7, CPF: 014.127.338-04; Édio Elias
Custódio, brasileiro, casado, professor do ensino médio e técnico, RG: 22.648.550-x, CPF: 139.852.498-06;
Márcio Aparecido de Melo, brasileiro, casado, professor do ensino médio e técnico, RG: 24.539.422-9, CPF:
177.002.818-82; Luiz Cezar Pena, brasileiro, casado, professor do ensino médio e técnico, RG: 13.404.711-4,
CPF: 046.825.778-08. Pais de alunos: Aline Cardoso Alves Grossi, brasileira, casada, do lar, RG: 27.136.124-
4 CPF: 206.305.678-16; Márcio Grossi, brasileiro, casado, técnico em eletrotécnica, RG: RG 20.076.537-1,
CPF: 179.025.168-05; Celso Moretto Junior, brasileiro, casado, empresário, RG: 13.973.670-0 CPF:
055.969.498-92; Rosângela Grossi Moretto, brasileira, casada, do lar, RG: 18.587.873-8, CPF: 113.575.228-
19; Valterlane de Sousa Brito, brasileira, casada, assistente administrativo, RG: 24.540.153-2, CPF:
156.332.308-76; Rodrigo de Oliveira Ecclissi, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, RG: 47.357.736-
7, CPF: 229.460.588-83; Larissa Grossi, brasileira, casada, bancária, RG: 38.117.586-8, CPF: 436.608.368-
00. 

 Foram eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva com a seguinte composição, a
saber:

 • Diretor Executivo: Luiz Cezar Pena, RG: 13.404.711-4.
 • Vice-Diretora Executiva: Aline Cardosos Alves Grossi, RG 27.136.124-4.

 • Secretária: Denise Maria Rennó dos Santos, RG 9.580.058-x.
 • Diretor Financeiro: Márcio Grossi, RG 20.076.537-1.

 • Vice-Diretor Financeiro: Mauro Augusto Zuffo, RG 13.369.212-7.
 O conselho fiscal será composto pelos pais Celso Moretto Junior, brasileiro, casado, empresário, CPF:

055.969.498-92; Rosângela Grossi Moretto, brasileira, casada, do lar, RG: 18.587.873-8, CPF: 113.575.228-
19 e pelo docente Édio Elias Custódio, brasileiro, casado, professor do ensino médio e técnico, RG:
22.648.550-x, CPF: 139.852.498-06.

 Os cargos de diretor cultural e diretor de patrimônio ficaram vagos, mas a realização de atividades que se
fizerem necessárias serão realizadas pelo conselho deliberativo. 

 A Presidente da APM empossou os eleitos, reiterando os votos de sucesso, e boa sorte nos trabalhos. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. 
Osasco, dezenove de março de dois mil e dezoito.

Denominação: COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES - CIPA

Descrição: Representantes do Empregador
 Matrícula Nome Tipo Membro Função

 7046 MAURO AUGUSTO ZUFFO Designado Titular Presidente
 62295 RODRIGO DE OLIVEIRA ECCLISSI Designado Suplente Membro

  
Representantes dos Empregados

 Matrícula Nome Tipo Membro Função
 53867 RODOLFO LUIGI POLETTO LUVIZUTTO Eleito Titular Vice-Presidente

 46244 GABRIELA WOJAKEVICZ BARBOSA DE OLIVEIRA Eleito Suplente Membro
  

Secretário da CIPA
 Matrícula Nome Função

 56596 Renata Santos da Silva Secretário(a)
 49980 Valterlane de Sousa Brito Secretário(a) substituto(a)

Denominação: CONSELHO DE ESCOLA

Descrição: Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito foram distribuídos os convites para composição da
comunidade extraescolar, dos segmentos vagos, para composição do Conselho de Escola da Etec Dr. Celso
Giglio (Osasco II): 

 II – os representantes pela comunidade extraescolar: 
 a) representante de órgão de classe;

 c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica;
 d) representante do poder público municipal;

 e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos;
 f) representantes de demais segmentos de interesse da escola;

 Assim, aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito reuniram-se os segmentos que receberam o
convite e compareceram a esta reunião extraordinária para constituir integralmente o Conselho de Escola da
Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II), ficando composto da seguinte forma: 

 I – os representantes pela comunidade escolar: 
 a) Diretor, presidente nato, profª Gisele Marques Bizon – aclamado em 1ª chamada em 27/03/2018;

 b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais, prof. Mauro Augusto Zuffo –
aclamado em 1ª chamada em 27/03/2018;

 c) um representante dos professores, prof. Jorge Luis Costa - aclamado em 1ª chamada em 27/03/2018;
 d) um representante dos servidores técnico e administrativos, prof. Édio Elias Custódio - aclamado em 1ª

chamada em 27/03/2018;
 e) um representante dos pais de alunos, sra. Ana Leite Guedes Silva - aclamado em 1ª chamada em

27/03/2018;
 f) um representante dos alunos, Caio Lucas Ambrósio dos Santos - aclamado em 1ª chamada em

27/03/2018;
 g) um representante das instituições auxiliares, APM, sra. Aline Alves Grossi - aclamado em 1ª chamada em

27/03/2018;
 II – os representantes pela comunidade extraescolar: 

 a) representante de órgão de classe, não compareceu;
 b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos, sr. Márcio Grossi representante da empresa de

Manutenção da Etec - aclamado em 1ª chamada em 27/03/2018;



28/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 42/100

c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica, sr. Rodrigo de Oliveira Ecclissi;
 d) representante do poder público municipal, não compareceu;

 e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos, sra. Amanda da Silva Santos,
nutricionista e responsável pela alimentação escolar do Sesi-SP;

 f) representantes de demais segmentos de interesse da escola, sr. Luiz Cezar Pena, representante da MTAC -
Multi Platform Technical Audience Contributor - Brasil, ONG na área de Informática.

 Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou os trabalhos e lavrou a presente ata que
segue assinada pelos presentes, manifestando votos de sucesso e bom trabalho a esta equipe.

 

Denominação: GRÊMIO ESTUDANTIL CHAPA - INTERAÇÃO 2018

Descrição: Presidente - Luana Cordeiro de Oliveira 3ºE
  

Vice-Presidente - Heloysa Soliani 2ºF (Saiu do Grêmio - a Luana está vendo outro aluno para repor) Cargo
vago

  
Secretaria Geral - Rute Santos 3ºA

  
1ª Secretária - Andressa Rodrigues 3ºA

  
2ª Secretária - Hadassa Pieri 2ºC

  
Diretoria de Imprensa - Izabela Reis 3ºB (Saiu do Grêmio - a Luana está vendo outro aluno para repor) Cargo
vago

  
Diretoria de Esportes - Tomás do Vale 3ºC (Obs: Este aluno já saiu da nossa escola) Cargo vago

  
Diretoria da Cultura - Otielen Luz 3ºA

  
Diretoria Social - Jade Kathleen 2ºD (Obs: Este aluno já saiu da nossa escola) Cargo vago

  
Diretoria de Meio Ambiente - Rafael Vitor 2ºF

  
1º Tesoureiro - Carol Yumi 2ºE

  
2º Tesoureiro - Bárbara Marques 3ºA / 3ºQN

  
Gestão Financeira - Caio Lucas Ambrósio 3ºQN

  
1º Suplente - Mariana Grilo 3ºF / 2ºQN

  
2º Suplente - Guilherme de Oliveira (Saiu do Grêmio - a Luana está vendo outro aluno para repor) Cargo
vago

Denominação: REPRESENTANTES DE CLASSE

Descrição: REPRESENTANTE VICE REPRESENTANTE
 3ºINF Orlan Luís de Jesus Silvio Tadeu dos Santos

 2º AUT Donizete Belo da Silva Carlos Eduardo Fujack
 3º AUT Renata Ap. de Abreu Lopes Lívia Gaione

 4º AUT Bianca Souza Stefani Gonçalves
 1º QN Lucas Macedo Maciel Yasmin Sousa de Oliveira Cordeiro

 2º QN Gustavo Lima de Freitas Cruz Erica de Souza Figueredo
 3º QN Vitor Luis Rodrigues Santos Bruna Cecilia

 4º QN Clemilda Ferreira Conserva Marcos Magno de Oliveira Filho
 1ºNDN Odair Brandão Machado Ana Caroline Moretti Correia

 2º NDN Priscila Monteiro Soares Isabelle C. Souza de Carvalho
 3º NDN Bianca Souza Geovana Barbosa de Souza

 1ºSTN Alex Antonio da Silva Izabella Celeste de P. Ferreira
 2º STN Rodrigo Alencar Amiante Jefferson Alves da Silva

 3º STN Gabriella Costa da Silva Guilherme Pedro da Silva
 1º CN Vanessa Martins Marcelo Monteiro da Silva

 2º CN Italo Sousa do N. Morais Matheus Souza Brito
 3º CN Matheus de Luca O. Soares Rafael Ribas Garcia

  
1ºA Luan da Silva Ferreira Cardos Roberto dos Santos Pivan

 2ºA Vitor Fernando Thalita Sanches
 3ºA Otielen Luz Santos Andressa Rodrigues de Lima

 1ºB Pedro Henrique Luma Fordelone Rafael Zampier
 2ºB Lorena Ferreira dos Santos Arthur de Oliveira Moreira

 3ºB Danielle Lima D. Souza Rian Oliveira Gonzaga
 1ºC Jean de Oliveira Júlia Martelletti de Castro

 2ºC Thiago Bassos dos Santos Igor Munhoz Pacheco Broetto
 3ºC Mariana Botegeim Petter Carlos Gustavo Alves da Silva

 2ºD Cherlanio S. G. Medeiros Junior Luis F. Oliveira da Silva
 3ºD Maria Eduarda Machado Gustavo Brunheroto

 1ºE Beatriz Burgario Gonçalves Ingrid Xaiane Pereira
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2ºE Thaynara R. Silva Victoria Gomes de Melo
 3ºE Maria Gabriela A. Rodrigues Guilherme Matos Caldeira

 1ºF Wesley Sousa R. de Jesus Cecilia de Oliveira Silva
 2ºF Caroline Costa Silva Lucilly Luiza Santos

 3ºF Jobson da Silva Sabino Filho Giovanna de Jesus Ribeiro
 

MISSÃO

A Etec Dr. Celso Giglio (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 Sub-Região 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).

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.
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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,
tornando-se 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, registrou-se 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. Nota-se 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).

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
classificou-se 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, verifica-se 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%

 
 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.

De acordo com as informações do site
http://apps2.fiesp.com.br/regional/(S(lcceyvt5iqftzaqlowrxss0e))/DadosSocioEconomicos/InformacoesSetor.aspx?t=2,
tendo como referência o ano de 2016, o último que dispõe de dados:

Quantidade de estabelecimentos por setor

Conforme RAIS 2016, a quantidade de empregos por setor é assim distribuída, em Osasco:
Serviços e Administração Pública 45,84%
Comércio 43,04%
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Indústria 6,67%
Construção civil 4,42%
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 0,03%

Quantidade de empregos por ocupação

Conforme RAIS 2016, a quantidade de empregos por setor é assim distribuída, em Osasco: 
Serviços e Administração Pública 57,99%
Comércio 27,98%
Indústria 10,16%
Construção civil 3,86%
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 0,01%

Raio X:

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

População estimada (2017): 697.886 habitantes

Estabelecimentos de Saúde SUS: 56

Eleitores aptos: 568.329 (TSE - Maio 2011)

2º maior PIB do Estado e 8º do Brasil R$ 55,56 Bilhões

9ª Posição no Ranking Nacional da População 

13ª entre as 100 melhores cidades para se investir 

Emancipação: 19/02/1962 - 56 anos em 2018.

Por este estudo, todos os cursos oferecidos pela Etec Dr. Celso Gigio (Osasco II) atendem à demanda do município:
Automação Industrial, Contabilidade, Informática, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Química e Segurança do Trabalho.

A Unidade oferece os mesmos cursos desde 2011 e desde 2016 vem sofrendo com o bloqueio de cursos, por questões de
evasão. Essa análise se faz necessária, considerando a permanência de cursos iniciados no ano de 2011 e todas as
transformações da sociedade desde então. Estamos dispostos a rever as habilitações oferecidas pela Unidade, para que
estejam em sintonia com o setor produtivo e vocação da região, buscando usar de maneira eficiente os recursos
disponíveis. Para tal atualização, a Etec está comprometida com os estudos que envolvem a abertura de novos cursos.  

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, localizando-se 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, nota-se 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 localizam-se 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, verifica-se 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
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unidade da UNIFESP no terreno da Vila Militar, que se encontra no raio de atendimento da estação Quitaúna
da CPTM.

Após análise, compreende-se que a maioria dos alunos dos cursos técnicos da Etec Dr. Celso Giglio
(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, encontram-se 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, nota-se 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. Observa-se também nessa unidade uma minoria de
adolescentes que nunca trabalharam e buscam o primeiro emprego. 

 

 

Dados referentes ao 2º semestre de 2017

Fonte: Banco de Dados: Cetec  

Eixo Tecnológico/
 Educação Básica

Curso/Habilitação Fem. Masc.
Médio

 na ETEC

Médio
 em outra

ETEC

Médio
 fora do CPS

Médio
 Concluído

Total

Ambiente e Saúde Meio Ambiente (Etim) 74 29 0 0 0 0 103

Ambiente e Saúde Nutrição e Dietética 88 23 0 1 6 104 111

Ambiente e Saúde
Nutrição e Dietética
(Etim)

96 11 0 0 0 0 107

Controle e Processos
Industriais

Automação Industrial 6 110 1 1 21 93 116

Controle e Processos
Industriais

Química (Etim) 20 17 0 0 0 0 37

Educação Básica Ensino Médio 66 53 0 0 0 0 119

Gestão e Negócios Contabilidade 57 37 3 0 8 83 94
Informação e
Comunicação

Informática 13 55 0 0 19 49 68

Informação e
Comunicação

Informática (Etim) 26 80 0 0 0 0 106

Produção Industrial Química 61 68 8 4 18 99 129

Produção Industrial Química (Etim) 40 32 0 0 0 0 72

Segurança Segurança do Trabalho 39 62 0 0 6 95 101

Segurança
Segurança do Trabalho
(Etim)

48 51 0 0 0 0 99

 634 628 12 6 78 523 1.262

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
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Meta: Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020

Resultado: 20%

Justificativa:

Dando continuidade às ações para atingir a meta Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020, o ano
de 2017 foi bem ativo na manutenção predial, com utilização de recursos da APM e outras atividades utilizando
verba do CPS, a Etec providenciou a aquisição dos utensílios para cozinha destinado à produção de refeições,
pintura interna das salas de aulas e espaços específicos externos destinados à comunicação, a substituição de
diversas placas de drywall (por vandalismo ou infiltração), desobstrução das calhas e pequenos reparos que
refletiram na redução de infiltrações, substituição de luminárias em parte das áreas comuns, salas de aulas e
laboratórios, substituição das barras de segurança das portas corta fogo das escadas de incêndio, reativação das
câmeras de segurança, instalação de alarme na escada de incêndio com sensor de presença com acionamento
sonoro para acesso indevido e diversos reparos elétricos de pequeno e médio porte, instalação de cortinas nas
salas de aula e fechaduras anti-vandalismo. Realizamos manutenção na cabine primária, que reduziu as
recorrentes oscilações de energia elétrica. A roçagem dos espaços verdes aconteceu em parceria com a prefeitura
municipal.

 Com recursos do PDDE, adquirimos ventiladores e equipamentos para o laboratório de avaliação nutricional
(estadiômetro) e técnica dietética (balança digital). 

 Com o objetivo de reduzir as constantes ações de depredação e estimular a preservação das instalações,
destinamos uma parede da entrada do prédio para a realização de um grafite, que se tornou um grande evento
entre os alunos. O profissional convidado para a elaboração da arte e realização do grafite é de grande influência
na região. 
Em 2018 instalamos 10 conjuntos de mesas com 4 bancos de concreto com tabuleiro de xadrez/dama no jardim
de inverno, utilizando recursos da APM.

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

Resultado: Redução de 23% da evasão

Justificativa:

Conforme os resultados apontados nos projetos de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional no ano de
2017.

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

Resultado: 20% da meta atingida

Justificativa:

Conforme levantamento realizado pela Diretoria de Serviços, em relação ao ano de 2016.

Meta: 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.

Resultado: 80% da meta atendida

Justificativa:

Informações dos acessos e cliques do Facebook.

INDICADORES

Denominação: Evasão Escolar

Análise:

Segundo dados levantados junto à Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no ano de 2017 chegou a índices
muito elevados.
As causas das perdas estão relacionadas a motivações pessoais, mas destacam‐se motivos pedagógicos para justificar o
abandono. Entre os motivos pedagógicos são mencionadas 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 Dr. Celso Giglio (Osasco II), no 2º semestre do
ano de 2017, especialmente das turmas submetidas ao trabalho de acompanhamento da Coordenação Pedagógica e
Orientação Educacional, visando a permanência escolar:
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Curso Módulo Nº de alunos
matriculados 

Concluintes do
módulo Permanência

Segurança do
Trabalho 2ºSTN 33 28 85%

Química 2ºQN 30 28 94%
Nutrição e Dietética 2ºNDN 39 35 90%
Contabilidade 1ºCN 40 26 65%
Informática 2ºINF 30 24 80%
Automação 1ºAUT 40 31 77,50%
Automação 2ºAUT 21 19 90%
Automação 3ºAUT 34 22 65%

 
 
 

Denominação: WebSAI 2017

Análise:

Os resultados obtidos com o WebSAI estão alinhados ao Observatório Escolar. Evidencia- se 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 apresentam- se aquém à Regional e
do CPS.

Apesar dos resultados alcançados estarem em patamares ruins, os resultados ainda foram superiores ao do ano de 2016.

Processo: 

2016 - 51,83%

2017 - 57,03%

Resultado:

2016 - 61,87%

2017 - 63,86%  

Denominação: Demanda Vestibulinho 1º semestre 2018

Análise:

Os índices de demanda do vestibulinho condizem com as características de cada curso ofertado na Unidade, bem como
a forma de divulgação realizada e o empenho de cada curso em contribuir com a divulgação.
O curso de Nutrição se destacou entre os modulares, considerando seu histórico e tradição, tendo seu valor
reconhecido pela comunidade interna e extraescolar.  
 
 

Curso Inscritos Vagas Demanda

Contabilidade (Noite) 151 40 3,78

https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1250&pago=1&demanda=1&fase=pos
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Ensino Médio (Manhã) 163 40 4,08

Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 221 40 5,53

Meio Ambiente - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 65 40 1,63

Nutrição e Dietética (Noite) 259 40 6,48

Nutrição e Dietética (Noite) [acesso as vagas
remanescentes] 16 --- ---

Nutrição e Dietética - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 111 40 2,78

Química (Noite) 205 40 5,13

Química - Integrado ao Ensino Médio (Integral) 118 40 2,95

Segurança do Trabalho (Noite) 229 40 5,73

Segurança do Trabalho (Noite) [acesso as vagas
remanescentes] 14 --- ---

TOTAL 1552 360  

Denominação: Bonificação por Resultados - 2016

Análise:

Taxa concluinte curso   42,00

SARESP 30,00

Participação no Sistema WebSai   0,00

PPG 4,00

GDAE 3,00

Calendário escolar 3,00

Divisão de turmas 3,00

URH / Folha Pagamento 3,77

URH / Lançamento BR 2,91

Resultado Final da Unidade 91,67

IACM Unidade 0,92

Este resultado supera todas as Etecs vizinhas.

No ano de 2017, alcançamos 93% de participação no WebSAI, e estima-se pontuação neste quesito. 

Denominação: Bonificação por Resultados - 2017

Análise:

Taxa concluinte curso   42,00

SARESP 0,00

Participação no Sistema WebSai   20,00

PPG 5,00

GDAE **

Calendário escolar 4,00

https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1248&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1243&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1246&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1251&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=3342&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1244&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1252&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1245&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=1253&pago=1&demanda=1&fase=pos
https://www.vestibulinhoetec.com.br/apm/inscricoes/detalhe.asp?tipo=pagas&cod_escola_curso=3343&pago=1&demanda=1&fase=pos
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Divisão de turmas 4,00

URH / Folha Pagamento 3,86

URH / Lançamento BR 3,0

Resultado Final da Unidade 81,86

IACM Unidade 0,82

Em comparação ao ano anterior, tivemos pontuação máxima no WebSAI com 93% de participação, zerado no ano anterior
e nesta edição zeramos Saresp, com 63% de adesão dos alunos, no ano anterior tivemos pontuação máxima neste quesito.

 

Denominação: Observatório Escolar edição 2016, avaliado em 2017

Análise:

A Unidade teve avanços significativos na edição 2016 do Observatório Escolar, identificado na visita de consenso e
evidências apresentadas no ano de 2017.

Os blocos visitados foram Comunicação e Documentação Escolar | Saúde, Segurança e Meio Ambiente | Tecnologia e
Infraestrutura | Pedagógico.

Esta repercussão reflete o trabalho da atual equipe de gestão, o primeiro observatório que avaliou o ano completo deste
grupo. 

Comunicação e Documentação Escolar:

2016/ avaliando 2015: 54,3

2017/ avaliando 2016: 77,2
Parecer do Diretor
A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) realizou a autoavaliação condizente com sua realidade, de maneira lúcida, consciente e
coerente. As práticas implementadas puderam ser evidenciadas por documentos. O ano de 2016 foi um ano de
aprendizado mútuo para toda a equipe de gestão e comunidade escolar por ser um ano do diagnóstico da situação
escolar, do perfil da Unidade, suas carências e necessidade de ajuste e novos procedimentos. Identificou-se que com a
adequação dos processos e implantação de novas práticas, em comparação ao observatório do ano de 2015, a
autoavaliação foi mais próspera e os resultados mais assertivos.

 
Parecer do Observador
A equipe de gestão participou da visita de consenso, contribuindo para a apresentação de documentos, que poderiam ter
sido anexados na autoavaliação, possibilitando uma visão completa e objetiva antecipadamente. 

O Bloco de documentação e Comunicação manteve a mesma avaliação de 2015, ressaltando a necessidade da socialização
das informações e intensificação de uma gestão participativa, especialmente quanto :

1. Ao acompanhamento mensal do índice de aulas não dadas e consequentes ações corretivas, por ser um problema
crônico na UE;

2. Utilização da documentação do Sistema Etec, que não ocorreu em 2016 pela Secretaria Acadêmica e foi corrigido em
2017;

3. Divulgação, monitoramento e análise dos resultados do PPG e do SAI;

4; Divulgação e análise do PTD, Plano de Curso e Currículo do EM, mostrando ao discente seu itinerário formativo.
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5. Divulgação do resultado do Conselho de Classe Final e do Calendário homologado, além das respectivas alterações de
calendário;

6. Participação de representantes discentes nos Conselhos de Classe.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente:

2016/ avaliando 2015: 60,4

2017/ avaliando 2016: 51,6
Parecer do Diretor
A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) realizou a autoavaliação condizente com sua realidade, de maneira lúcida, consciente e
coerente. As práticas implementadas puderam ser evidenciadas por documentos. O ano de 2016 foi um ano de
aprendizado mútuo para toda a equipe de gestão e comunidade escolar por ser um ano do diagnóstico da situação
escolar, do perfil da Unidade, suas carências e necessidade de ajuste e novos procedimentos. Identificou-se que com a
adequação dos processos e implantação de novas práticas, em comparação ao observatório do ano de 2015, a
autoavaliação foi mais próspera e os resultados mais assertivos.
 
Parecer do Observador

 
Na visita de consenso fui recebido pela diretora da unidade, pela diretora de serviços e pela agente técnica
administrativa. 
 
O processo transcorreu muito bem com a participação ativa dos membros da equipe preocupando-se em prestar as
informações e disponibilizando as evidências solicitadas pelo observador. As evidências anexadas no site e os comentários
durante a auto avaliação da unidade foram satisfatórios, fazendo com que a visita fosse mais produtiva.
 
A unidade conta com profissionais comprometidos e preparados para implementar as modificações necessárias,
organizando as ações pertinentes, adequando as necessidades de uma infraestrutura ancorada nas legislações pertinentes
e com bases na segurança, organização, limpeza e manutenção, de modo a oferecer ambientes propícios para o
cumprimento dos objetivos e metas pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem atingindo o sucesso desejado.

 

Tecnologia e Infraestrutura:

2016/ avaliando 2015: 48,2

2017/ avaliando 2016: 61,4
Parecer do Diretor
A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) realizou a autoavaliação condizente com sua realidade, de maneira lúcida, consciente e
coerente. As práticas implementadas puderam ser evidenciadas por documentos. O ano de 2016 foi um ano de
aprendizado mútuo para toda a equipe de gestão e comunidade escolar por ser um ano do diagnóstico da situação
escolar, do perfil da Unidade, suas carências e necessidade de ajuste e novos procedimentos. Identificou-se que com a
adequação dos processos e implantação de novas práticas, em comparação ao observatório do ano de 2015, a
autoavaliação foi mais próspera e os resultados mais assertivos.
Parecer do Observador
Na visita de consenso fui recebido pela diretora da unidade, pela diretora de serviços e pela agente técnica
administrativa. 

  
O processo transcorreu muito bem com a participação ativa dos membros da equipe preocupando-se em prestar as informações e
disponibilizando as evidências solicitadas pelo observador. As evidências anexadas no site e os comentários durante a auto avaliação
da unidade foram satisfatórios, fazendo com que a visita fosse mais produtiva.
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A unidade conta com profissionais comprometidos e preparados para implementar as modificações necessárias, organizando as ações
pertinentes, adequando as necessidades de uma infraestrutura ancorada nas legislações pertinentes e com bases na segurança,
organização, limpeza e manutenção, de modo a oferecer ambientes propícios para o cumprimento dos objetivos e metas pertinentes ao
processo de ensino e aprendizagem atingindo o sucesso desejado.

 

Pedagógico:

2016/ avaliando 2015: 41,2

2017/ avaliando 2016: 55,7
Parecer do Diretor
A Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) realizou a autoavaliação condizente com sua realidade, de maneira lúcida, consciente e
coerente. As práticas implementadas puderam ser evidenciadas por documentos. O ano de 2016 foi um ano de
aprendizado mútuo para toda a equipe de gestão e comunidade escolar por ser um ano do diagnóstico da situação
escolar, do perfil da Unidade, suas carências e necessidade de ajuste e novos procedimentos. Identificou-se que com a
adequação dos processos e implantação de novas práticas, em comparação ao observatório do ano de 2015, a
autoavaliação foi mais próspera e os resultados mais assertivos.
Parecer do Observador

 
A visita de consenso contou com a participação da maioria dos coordenadores de curso, permitindo várias orientações e
troca de informações.
O Bloco Pedagógico apresentou uma retração em relação ao último Observatório realizado com visita de consenso, que
ocorreu em 2015(ano base 2014) passando de 61% para 55%.
O presente Observatório permitiu verificar que a Coordenação Pedagógica e a Orientação Educacional, em conjunto com
os Coordenadores de Curso, em uma gestão mais participativa e com a socialização de informações por parte da direção,
devem intensificar ações que promovam o processo de ensino-aprendizagem envolvendo os docentes e melhorando o
clima organizacional da Unidade Escolar.
Algumas afirmações demonstram que a UE necessita implementar procedimentos pedagógicos, ações de monitoramento
do processo de aprendizagem e gerenciamento dos projetos previstos, destacando-se:
1. Necessidade de se considerar os resultados pedagógicos anteriores e o perfil docente na elaboração de PTDs
interdisciplinares;
2.Acompanhar e controlar a entrega dos PTDs e o cumprimento das bases previstas nos Planos de Curso;
2. Utilização de práticas pedagógicas diversificadas e recuperação contínua como reflexo da capacitação e
acompanhamento feito de Coordenação Pedagógica;
3. A importância da direção orientar e cobrar que os Coordenadores de Curso e Orientação Educacional verifiquem com
mais frequência as faltas dos alunos, tomando ações corretivas imediatas.
4. A necessidade de toda equipe escolar registrar e discutir os dados de evasão, com ações pertinentes, além das aulas
previstas e ausência dos docentes;
5. A importância da análise e discussão, nas respectiva áreas, após o Conselho de Classe Intermediário, pois não
utilizarem o Sistema Etec impedia esta análise;
6. A direção e os Coordenadores de Curso precisam acompanhar e avaliar os projetos desenvolvidos na UE, uma vez que
são direcionados para a solução de situações problema detectadas por toda comunidade escolar;
A Biblioteca deverá melhorar sua sinalização, realizar empréstimos e desenvolver projetos que remetam ao uso de seu
acervo. Orientamos que a UE entre em contato com o departamento responsável para as devidas orientações;
Quanto aos estágios recomendamos que a UE, tenha uma visão e preocupação de valoriza-lo com orientação e
acompanhamento efetivo, além do incentivo a sua realização. 
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PONTOS FORTES

Em reunião de replanejamento em dezembro de 2017 cada habilitação desenvolveu sua análise SWOT, e temos os
seguintes resultados, especificamente sobre as forças, fatores internos controláveis:
Química:
- Projetos e TCC
- Aulas práticas
- Comprometimento dos alunos
- Apresentação de trabalhos em instituições externas
Nutrição e Dietética:
- Espaço físico
- Docentes capacitados
- Alunos engajados
- Câmeras de segurança
- Laboratório de Técnica Dietética
Automação Industrial:
- Corpo docente especializado
- Espaço físico
- Estar atrelado ao CPS
- Nível dos projetos TCC
Informática:
- Desenvolvimento de projetos
- Cumprimento de prazos
- Reconhecimento do Secretário de Empreendedorismo como Escola de fomentação de projetos
- Parceria com Fatec
Ensino Médio:
- Professores pontuais
- Alunos comprometidos
- Conscientização entre alunos
- Bom humor dos docentes
- Melhor entrosamento na realização das atividades
Contabilidade:
- Professores qualificados
- Experiências profissionais no mundo do trabalho
Segurança do Trabalho:
- Diversidade na formação técnica do corpo docente
- Experiência profissional em diversas áreas
- Comprometimento dos docentes
Há de se destacar a participação da Etec Dr. Celso Giglio (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, semanas técnicas e participação no IV TECSESP.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Em reunião de replanejamento em dezembro de 2017 cada habilitação desenvolveu sua análise SWOT e
apontou a situação problema específica de cada curso e a respectiva prioridade, originando o seguinte
quadro:
 
Química:
 
Situações problema Prioridades
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Defasagem de aprendizado dos alunos em
português e matemática; falta de
equipamentos e manutenção; salas muito
quentes; recursos audiovisuais; divisão de
turmas.

Manutenção dos equipamentos; compra
de novos equipamentos; alunos monitores
para oferecer recuperação contínua/
reforço com certificação.

 
Nutrição e Dietética:
 
Situações problema Prioridades
Insegurança – acesso, controle entrada e
saída, bares na região.

Ações para aumento de demanda no
Vestibulinho.

 
Automação Industrial:
Situações problema Prioridades
Fatec; divisão dos laboratórios. Laboratórios

 

Informática:
Situações problema Prioridades
Fechamento do curso modular;
padronização dos laboratórios; bares da
região e acesso dos alunos à bebida
alcóolica.

Estímulos:
Alunos: diferentes metodologias,
Professores: novos instrumentos,
Comunidade: aproximação com a Etec.

 

Ensino Médio:
Situações problema Prioridades
Professores: pontualidade, assiduidade;
comportamento dos alunos; comunicação.

Melhorar o comprometimento; uniforme;
materiais para sala de aula.

 

Contabilidade:
Situações problema Prioridades
Evasão. Aulas práticas.

 

Segurança do Trabalho:
Situações problema Prioridades
Laboratórios de SST e Informática. Atualização dos laboratórios; parceria com

indústria para aumentar a demanda
Vestibulinho.

 

Realizando um filtro no item fraquezas da análise SWOT, destacam-se, como itens recorrentes identificados
em todas as habilitações, que convergem as situações problema dos cursos na situação problema da Etec:

- evasão;

- absenteísmo, falta de comprometimento, união entre o corpo docente;
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- laboratórios e sua estrutura como um todo;

- comportamento inadequado do aluno com pessoas e instalações;

- falta de divulgação dos cursos.

PRIORIDADES

 
Traduzindo as situações problemas identificadas, as prioridades da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) permanecem:
- Reduzir o absenteísmo docente.
- Ter comunicação mais eficiente.
- Estimular a sensação de pertencimento e união, melhorando o clima organizacional. 
- Reduzir a evasão escolar.
- Melhorar a visibilidade e a imagem perante o município.
- Conservar as instalações prediais.
- Propor novos cursos para redução da evasão e alinhamento com o setor produtivo.
 

 

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Tornar a Etec Dr. Celso Giglio (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 2018.

Duração: 1 Ano

Descrição:

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

Duração: 2 Anos

Descrição:

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

Duração: 3 Anos

Descrição:

Meta: Implantar no mínimo 01 novo curso no período de vigência desta meta

Duração: 4 Anos

Descrição:

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

Duração: 5 Anos

Descrição:

PROJETOS 2018

Projeto: Coordenação do Ensino Médio 2

Responsável(eis): Carlos Alberto da Silva Junior

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso - 2018

 

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Carlos Alberto da Silva Junior

 

Título do Projeto: A Interdisciplinaridade no Ensino Médio e ETIM/ Coordenação de Curso - Ensino
Médio e ETIM 2018

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

A interdisciplinaridade segundo o dicionário Houaiss é: “o estabelecimento de relações entre duas ou
mais disciplinas ou ramos do conhecimento”. Para a Unesco é: “abordagem da integração curricular
que gera compreensão de temas e ideias que perpassam as disciplinas e sua relação com o mundo
real. Normalmente, enfa�za processo e significado – e não produto e resultado – ao combinar
conteúdos, teorias, metodologias e perspec�vas de duas ou mais disciplinas”.

A interdisciplinaridade é necessária na unidade para que os alunos trabalhem de forma integrada,
pois em tempos de era da informação, os alunos estão conectados com a informação em todo o
tempo e não querem estudar aquilo que não faz sen�do para eles.
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Voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as
diversas ciências, fazendo entender o saber como um e não partes, ou fragmentações (FAZENDA,
1994).

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Promover a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares das diferentes habilitações
ofertadas na unidade, es�mulando os alunos a desenvolverem a�vidades e projetos interdisciplinares
para que sejam aplicados na prá�ca o que ouvem na sala de aula, tendo o professor como um gerente
do processo de ensino-aprendizagem, relacionando os conhecimentos com a realidade.

 

C. META(S) DO PROJETO:

Aumentar em 50% o desenvolvimento de a�vidades e projetos interdisciplinares do ensino médio e
E�m no ano de 2018.

 

D. METODOLOGIA(S)

Promover reuniões de planejamento e reuniões de área, durante o ano le�vo, para que sejam
planejadas as ações, projetos, a�vidades e a maneira em que será realizada;

Aproveitar as reuniões pedagógicas para falar de metodologias de ensino-aprendizagem e es�mular
os professores a mudar suas prá�cas, mostrar caminhos para o crescimento profissional deles,
fazendo uma parceria com os projetos da coordenação pedagógica e orientação educacional;

Promover a�vidades com os alunos, a fim de es�mulá-los a desenvolver os projetos ao longo do
ano;

Acompanhar os desenvolvimentos dos projetos, auxiliando-os nas questões técnicas e pedagógicas.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Apresentação do plano de trabalho para o ano de 2018, alinhando com os
docentes as ideias e traçando um plano de a�vidades que serão seguidas
para o desenvolvimento do projeto 

05/02 a 15/02

Apresentação do plano de trabalho para o ano de 2018, alinhando com os
discentes as ideias e planos traçados para realização das a�vidades do
projeto

16/02 a 28/02

Verificação do andamento das a�vidades e projetos interdisciplinares,
observando os resultados alcançados mês a mês Fevereiro a Dezembro

Promover bimestralmente reuniões de planejamento e de área para
planejamento e replanejamento de ações e a�vidades Fevereiro a Dezembro

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos
interdisciplinares, de conclusão de curso e de módulo (TCC e TCM),
juntamente com os professores orientadores dos alunos.

Semestralmente

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordena%C3%A7%C3%A3o%20EM%20Carlos%20ok.doc#_ftn1
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Com a realização das a�vidades, espera-se o aumento em 50% de a�vidades e projetos
interdisciplinares no Ensino Médio e E�m no ano de 2018.

 
 

 
Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do Ensino Médio 1

Responsável(eis): Carla Morano

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Carla Morano

 

Título do Projeto: Inicia�va posi�va para a falta de interesse escolar

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

O Brasil sofre com grande índice de evasão escolar e muitos são os fatores que contribuem para essa
esta�s�ca. A falta de profissionais orientados para lidar com a questão, fatores sociais e emocionais
podem acabar �rando alunos das salas de aula. Nesse cenário, o grande desafio é passar
conhecimento de modo consistente a eles, independente de sua situação social ou interesse
específico.

Ao perceber que o número de alunos vem diminuindo grada�vamente, a escola deve voltar os olhos
para o problema da falta de interesse destes, como também a indisciplina.

É preciso saber quais são os principais mo�vos que levam a esse descaso da vida escolar. A par�r
deste mapeamento, iremos começar a elaborar as soluções para diminuir esse quadro.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Atrelar as linhas pedagógicas adotadas pela escola, contribuindo para o interesse dos alunos no
estudo. Oferecer a�vidades que deem prazer aos alunos que proporcionem o contato com os
componentes curriculares por meio de a�vidades mo�vadoras; Leva-lo a a�vidades interdisciplinares
para que possa desenvolver suas competências/habilidades a par�r de um eixo integrador; E
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estabelecer responsabilidades a esse aluno-aprendiz como: monitoramento, preservação do
patrimônio escolar e trabalhos voluntários, por exemplo, colaborar com ins�tuições filantrópicas.

Item A) Estabelecer vinculo de responsabilidades ao aluno-aprendiz com a ins�tuição de ensino:
Projeto Monitorias;

Item B) Estabelecer vinculo de responsabilidades ao aluno-aprendiz com a ins�tuição de ensino:
Preservação do Patrimônio – Projeto “Cuidar do que é de Todos”;

Item C) Organizar par�cipações de alunos em Olimpíadas do saber (OBMEP; OBG; OBB; e outras);

Item D) Apoiar e Organizar a�vidades interdisciplinares com o obje�vo de integrar os cursos;

Item E) Apoiar e Organizar visitas técnicas.

 

C. META(S) DO PROJETO:

Estabelecer relações de colaboração com os pais dos educandos, de modo a promover sua
par�cipação na comunidade escolar; além de ter fluência comunica�va entre pais – alunos e
ins�tuição. Pautar-se por princípios da é�ca democrá�ca: dignidade humana, jus�ça, respeito
mútuo, par�cipação, responsabilidade, diálogo e solidariedade, atuando como profissional e como
cidadãos; Desenvolver, planejar, realizar e avaliar situações didá�cas pedagógicas eficazes para a
aprendizagem e o desenvolvimento do corpo docente; Analisar diferentes materiais e recursos para
u�lização didá�ca, diversificando as possíveis a�vidades e potencializando seu uso em diferentes
situações;  Desenvolver disposi�vos para evitar a falta de interesse e repetência; Es�mular o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares de leituras e interesse pela pesquisa; Organizar
a�vidades curriculares de integração social.

- Reduzir 50% dos índices de Progressões Parciais com as monitorias realizadas pelos alunos no ano
de 2018, em turmas as turmas do EM/E�m;

- Melhorar em 20% o desempenho dos alunos que irão frequentar as monitorias no ano de 2018,
em turmas as turmas do EM/E�m;

- Preservar o patrimônio da escola em 20% no ano de 2018, em todas as salas de aula u�lizadas
pelas turmas do EM/E�m;

- Aumentar as a�vidades interdisciplinares da UE em 30% no ano de 2018, em turmas as turmas do
EM/E�m;

- Melhorar o relacionamento entre a Comunidade escolar e a UE em 50% no ano de 2018, em
turmas as turmas do EM/E�m;

 

D. METODOLOGIA(S)

- Estabelecer em reuniões de comissões de alunos e Grêmio estudan�l o Projeto de Monitoria e
Preservação do Patrimônio “Cuidar do que é de todos” através da par�cipação a�va de todos os
alunos e sensibilização dos docentes e funcionários da UE;

- Organização de Visitas Técnicas, Olimpíadas do saber e A�vidades interdisciplinares.
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E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Reunião com a Comissão de alunos e Grêmio da Escola com o obje�vo de
apresentar e traçar metas nos projetos: Monitorias e “Cuidar do que é de Todos” 15/02 – 28/02

Seleção junto com os professores de alunos para serem monitores 01/03 – 15/03
Orientação aos Monitores e inicio do Projeto / Início do Projeto 16/03 – 30/03
Definição de quais ambientes da ETEC passará pelo dia “D” – Projeto Cuidar do
que é de Todos, junto com a Direção. 01/04 – 15/04

Palestra sobre o Projeto Cuidar do que é de todos; Reforçar a divulgação do
Projeto Cuidar do que é de todos nos murais da ETEC; convidar os alunos,
professores e funcionários para a par�cipação.

16/04 – 30/04

Data prevista para o Dia “D” – Projeto Cuidar do que é de todos. – 1º Semestre.

Nesse dia, terá mu�rão de limpeza nos ambientes selecionados / colocar fotos no
mural da escola para que a conscien�zação seja sempre lembrada.

01/05 – 15/05

Reunião bimestral com os monitores, junto com a Coordenação Pedagógica e
Orientação de modo a orienta-los e saber as reais necessidades dos monitores e
alunos que frequentam.

16/05 – 31/05

Palestras sobre assuntos variados diversificados pautados na atualidade. 01/06 – 15/06
Organização de Visitas Técnicas / A�vidades/ Ações interdisciplinares que será
definido no dia do Planejamento. 16/06 – 30/06

Reforçar para todos os setores da escola, junto com a Comissão de alunos a
importância de Preservar o Patrimônio da escola. 01/07 – 15/07

Reunião com a Comissão de alunos e Grêmio estudan�l, com o obje�vo de
verificar as ações realizadas no decorrer do 1º semestre e traçar novos obje�vos
para o 2º semestre.

16/07 – 31/07

Organização do Sarau histórico-cultural. 01/08 – 15/08
Definição de quais ambientes da ETEC passará pelo dia “D” – Projeto Cuidar do
que é de Todos, junto com a Direção. – 2º Semestre. 16/08 – 31/08

Palestra sobre o Projeto Cuidar do que é de todos; Reforçar a divulgação do
Projeto Cuidar do que é de todos nos murais da ETEC; convidar os alunos,
professores e funcionários para a par�cipação.

01/09 – 15/09

Data prevista para o Dia “D” – Projeto Cuidar do que é de todos. – 2º Semestre.

Nesse dia, terá mu�rão de limpeza nos ambientes selecionados / colocar fotos no
mural da escola para que a conscien�zação seja sempre lembrada.

16/09 – 30/09

Reunião bimestral com os monitores, junto com a Coordenação Pedagógica e
Orientação de modo a orienta-los e saber as reais necessidades dos monitores e
alunos que frequentam.

01/10 – 15/10

Feiras culturais (nações ou ciências) 16/10 – 31/10
Semana do dia das Crianças - Apresentações de bandas musicais 01/11 – 15/11
Organização de Visitas Técnicas / A�vidades/Ações interdisciplinares que será
definido no dia do Planejamento. 16/11 – 30/11

Reunião com a Comissão de alunos e Grêmio estudan�l, com o obje�vo de
verificar as ações realizadas no decorrer do 1º e 2º semestre. 01/12 – 15/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

Com a realização das a�vidades propostas no cronograma deste projeto, espera-se:

Reduzir 50% dos índices de Progressões Parciais com as monitorias realizadas pelos alunos no ano
de 2018, em turmas as turmas do EM/E�m;

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordena%C3%A7%C3%A3o%20EM%20Carla%20ok.doc#_ftn1
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- Melhorar em 20% o desempenho dos alunos que irão frequentar as monitorias no ano de 2018,
em turmas as turmas do EM/E�m;

- Preservar o patrimônio da escola em 20% no ano de 2018, em todas as salas de aula u�lizadas
pelas turmas do EM/E�m;

- Aumentar as a�vidades interdisciplinares da UE em 30% no ano de 2018, em turmas as turmas do
EM/E�m;

- Melhorar o relacionamento entre a Comunidade escolar e a UE em 50% no ano de 2018, em
turmas as turmas do EM/E�m.

 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do curso de Automação Industrial

Responsável(eis): Antônio Manoel de Lima Santos Junior

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 Professor (a) Responsável: Antônio Manoel de Lima Santos Júnior

Título do Projeto: Projeto de Ação Mediadora

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

Mesmo o profissional técnico em Automação industrial estando entre os mais procurados por
empresas do setor industrial, segundo matéria do G1 em junho de 2015, o curso apresenta uma taxa
de evasão muito elevada (algo em torno de 50%), o que é pouco condizente com o cenário
tecnológico apresentado na matéria e o �po de formação oferecida pelo curso da Etec Dr. Celso
Giglio.

O fato de o curso de automação industrial estar totalmente em consonância como o cenário
tecnológico nacional e internacional e oferecer uma qualificação que permite atuar em diversos
setores da indústria deveria ser um fator para elevado número de concluintes.  Afinal, o técnico em
automação industrial é responsável pela modernização dos processos produ�vos u�lizados na indústria,
obje�vando a o�mização dos processos e a redução de custos. Ele projeta máquinas, equipamentos,
componentes robó�cos, sistemas de integração e automação industriais. Também desenvolve so�wares,
instala e programa as máquinas e realiza manutenções nestes equipamentos.

Sendo assim, será necessário inves�gar as causas para que seja possível aplicar as medidas adequadas para
equacionar uma solução que possibilite um resultado sa�sfatório.
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Caixa de Texto: C. META(S) DO PROJETO: Reduzir o índice de evasão em 50%, nos 2º, 3º e 4º
Módulos do Cursos Técnico de Automação Industrial no ano de 2018.

D. METODOLOGIA(S)

 

A análise Swot será realizada à par�r de uma reunião de área, onde será realizado um Brainstorming
com os que es�verem presentes. Esses dados serão importantes para determinar os fatores
posi�vos e nega�vos que interferem direta ou indiretamente no curso. Além do Brainstorming,
serão realizadas consultas à empresas do setor e também à empresas de consultoria, onde serão
coletados dados rela�vos à importância do curso na região. Também serão consultados os ex-alunos
concluintes e os desistentes.  O diagrama de Pareto será u�lizado para analisar, em termos
percentuais, as ocorrências nega�vas relacionadas com os pontos fracos e as ameaças ao curso
dentro da ins�tuição. Isso será imprescindível para se determinar as medidas a serem adotadas para
resolução do problema. A elaboração do plano mediador (Plano de Ação) será com base nos dados
coletados e previamente analisados nos itens anteriores. Esses dados já postos como informações
confiáveis, serão u�lizados para elaboração do PA, onde será definido o seu ciclo de vida (Iniciação,
Planejamento, Execução, Monitoramento, Encerramento). O Ciclo PDCA deverá ser u�lizado como
um processo de verificação e melhoria con�nua a ser executado periodicamente durante a vida do
curso. Daí, então, desenvolver um projeto mediador capaz de proporcionar uma melhoria
percentual significa�va na forma como o aluno e a comunidade enxerga o curso na unidade e como
isso pode melhorar a posição do aluno egresso no mercado de trabalho, em sua vida pessoal e
profissional como um todo. A consequência disso é uma melhoria significa�va nos indicadores de
evasão. O Ciclo PDCA será uma ferramenta de verificação e ajustes no projeto.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Brainstorming Fevereiro / 2018
Pesquisa em empresas do setor industrial e de consultoria.
Também ex-alunos. Março e abril/ 2018

Elaboração do Plano de Ação com base nos dados coletados. Abril e maio / 2018
Execução do Plano de Ação Maio à setembro / 2018
Encerramento e ajustes (PDCA) Setembro à dezembro/ 2018
F. RESULTADOS ESPERADOS

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Levando em consideração os dados apresentados na jus�fica�va (ítem A), O projeto pretende realizar
uma inves�gação para iden�ficar as causas de evasão escolar no curso de técnico em automação
industrial, visando à redução desse índice em até 40% nos 2º, 3º e 4º Módulos durante o ano de
2018.
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O obje�vo inicial do projeto é encontrar, dentro dos 100%, um percentual de até 20% de problemas
que, segundo Pareto, seria responsável por 80% dos problemas atuais. E com esses dados
desenvolver uma a�vidade de intervenção.

Com a realização das a�vidades propostas no cronograma deste projeto, espera-se redução de 50%
na evasão nos 2º, 3º e 4º Módulos do Curso Técnico de Automação Industrial no ano de 2018,
levando em consideração os dados apresentados na jus�fica�va (item A).

Metas associadas:

-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do curso de Química

Responsável(eis): Lucia Regina de Jesus

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

ETEC Dr. Celso Giglio

 

Professora responsável: Lucia Regina de Jesus

 

Título do Projeto: Estrutura e Organização colabora�va no Ensino Médio e Técnico tendo como foco
a evasão escolar e acompanhamento desses dados.

 

1. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS
PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO).

 A evasão escolar é influenciada por diversos fatores que se relacionam ao estudante, a família, a
escola e a comunidade em que está inserido.

Com relação à família, o nível de instrução dos pais, a renda familiar e a estrutura da família é muito
importante.  

Já no nível escolar alguns fatores podem influenciar a evasão, como os recursos escolares e as
caracterís�cas estruturais da escola.  E por fim o úl�mo fator que irá influenciar a saída do estudante
da escola é a comunidade e os grupos de amigos.   

De acordo com os dados levantados pela secretaria escolar a evasão no ano de 2017 nos 4 módulos
do curso de Química no período noturno a�ngiu 8,1% dos alunos egressos, e os mo�vos elencados
pela secretaria são:  desorganização do curso em relação ao horário; professores, laboratório e TCC;
dificuldades pessoais em conciliar o horário da escola com o trabalho e ingresso no curso superior.
Diante dos dados apresentados faz-se necessário traçar um plano de ação juntamente com a equipe
gestora e professores para diminuir os índices apresentados. Faz-se necessário também, um
acompanhamento sistemá�co da frequência dos alunos e dos mo�vos que ocasionaram a evasão
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escolar além de uma parceria com a secretária escolar para entrar em contato com esses alunos
pedindo o seu retorno ao ambiente escolar.

 

Referência: DORE, Rosemary; LÜSCHER, Ana Zuleima. PERMANÊNCIA E EVASÃO NA EDUCAÇÃO
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM MINAS GERAIS. 2010. 789 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pedagogia,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.  

 

1. OBJETIVO DO PROJETO:

 

Trabalhar para a redução de 50% na evasão escolar nos 1°, 2°, 3° e 4° módulos do Curso Técnico de
Química do período noturno.

 

 

C.       META(S) DO PROJETO:

 

Redução da Evasão Escolar em todos os módulos do Curso Técnico de Química em 50% para o ano
de 2018.

 

 

D.      METODOLOGIAS

 

Acompanhamento sistemá�co da frequência dos alunos no início de cada semestre,
juntamente com os professores do curso e a secretaria escolar;
Apresentação e esclarecimentos dos obje�vos do curso e seus desafios para os alunos do
primeiro módulo de Química;  
Apresentação da coordenação e dos horários pré-estabelecidos para atendimento aos alunos;

 

Manter diálogo constante com os professores e alunos durante todo o semestre para
esclarecimentos, orientações e informações per�nentes ao curso;

Apresentar para os professores os índices da evasão do Curso em 2017 e como todos podem
contribuir para a diminuição desses índices;

Verificar semanalmente os diários para iden�ficar os alunos que apresentam faltas
constantes;

·         A par�r da iden�ficação dos alunos, será realizado contato telefônico, por e-mail, ou pessoalmente
para iden�ficar os mo�vos das faltas frequentes e orientar os alunos para a con�nuidade do curso;

·         Trazer os alunos mais próximos a coordenação para que os mesmos se sintam mais acolhidos;

Agendar palestras mo�vacionais com profissionais da área;
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·         Serão apresentadas palestras com temas diversos por técnicos em química (ex-alunos), auxiliares
docentes e professores do curso;

 

Orientar e acompanhar o desenvolvimento das a�vidades do trabalho docente em
consonância com os Planos de Trabalho Docente;

 

Es�mular os professores do Curso de Química a desenvolver a�vidades interdisciplinares com
os outros Cursos da Ins�tuição Escolar;

 

Organizar junto com os docentes e os auxiliares docentes o desenvolvimento das a�vidades
prá�cas e melhorar a organização dos laboratórios;

 

Incen�var aos alunos tanto do ETIM quanto do Técnico em Química a par�cipar de feiras
internas e externas apresentando os seus Projetos;

 

Promover reuniões de acordo com o calendário escolar com o intuito de alinhar e refle�r
sobre os indicadores de desempenho, do processo ensino-aprendizagem e sobre os índices de
evasão;

 

Implantar juntamente com os auxiliares docentes um plano de gerenciamento de resíduos de
laboratório.

 

E.       CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Recepção dos alunos e apresentação da coordenação e os obje�vos do
curso 15/02 –07/03
Verificação sistemá�ca dos diários para verificar frequência dos alunos 15/02 – 07/03
Contato telefônico ou por e-mail (primeiras semanas de aula) 08/03 - 28/03
Reunião com os docentes e auxiliares docentes 04/04 – 23/04
Ciclo de palestras (1º semestre) 07/05 – 24/05
Supervisionar, coordenar e apoiar os trabalhos de conclusão de módulo e de
curso 04/06–09/06
Coordenar e organizar os espaços para apresentação dos trabalhos de
conclusão de módulo e de curso 02/07 – 06/07
Reunião pedagógica e Planejamento 23 e 24/07
Recepção dos alunos e apresentação da coordenação e os obje�vos do
curso 25/07 -14/08
Verificação sistemá�ca dos diários para verificar frequência dos alunos 30/07– 17/08
Reunião com os docentes e auxiliares docentes 22/08 – 11/09
Contato telefônico ou por e-mail (primeiras semanas de aula) 20/08 – 05/09

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Qu%C3%ADmica%202018.doc#_ftn1


28/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 66/100

Reunião com os docentes e auxiliares docentes 06/09 – 24/09
Ciclo de palestras (2º semestre) 01/10 – 23/10
Reunião com os docentes e auxiliares docentes 29/10 – 23/11
Supervisionar, coordenar e apoiar os trabalhos de conclusão de modulo e de
curso 05/11 – 10/11
Coordenar e organizar os espaços para apresentação dos trabalhos de
conclusão de módulo. 05/11 – 10/11
Coordenar e organizar os espaços para apresentação dos trabalhos de
conclusão de curso. 06/12 – 12/12
Reunião pedagógica e Planejamento 03/12 – 14/12

 

 

F.       RESULTADOS ESPERADOS

 

Com a realização das ações propostas no cronograma deste projeto, espera-se uma diminuição da
evasão em 50% no curso Técnico em Química no 1°, 2°, 3° e 4° módulos do período noturno,
levando em consideração os dados apresentados na jus�fica�va.

 
Metas associadas:

-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do curso de Nutrição e Dietética

Responsável(eis): Amanda da Silva Santos

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Amanda da Silva Santos

 

Título do Projeto: “Conhecer, pertencer e ser”.

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)
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A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a sala de aula. De acordo com o
Ministério da Educação – MEC, evasão é a “saída defini�va do curso de origem sem conclusão, ou a
diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa”. Este tema é muito
importante, uma vez que nenhum aluno inicia um curso pensando em deixá-lo; a evasão é
problemá�ca que preocupa os educadores e os profissionais responsáveis pelas polí�cas públicas,
pois além de gerar conflito social através da frustração pessoal do aluno evadido, gera também
perdas financeiras expressivas, inibe o processo de qualificação profissional e compromete o mercado
de trabalho. É de suma importância que se conheça os mo�vos que levaram a evasão e fazer com que
a comunidade escolar se sinta pertencente à escola, e que sejam protagonistas do processo de
aprendizagem.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Conhecer os mo�vos que levam a evasão; e diminuir a evasão de alunos do Curso Técnico em
Nutrição e Dieté�ca Modular.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

- A�ngir 50% de alunos concluintes no Curso Técnico em Nutrição e Dieté�ca, modular noturno, no
ano de 2018.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Métodos quan�ta�vos:

 

- Pesquisa quan�ta�va com o obje�vo de conhecer os alunos (expecta�vas, dificuldades e nível de
sa�sfação);

 

Métodos qualita�vos:

 

- Qualificação dos dados coletados, análise e traçar estratégias frente as situações problemas
iden�ficadas;

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
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ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Acompanhamento das presenças/ausências no NSA e ações corre�vas
para evitar a evasão escolar (contato com o aluno).

Semanal

Reunião com a equipe gestora, dentre os temas abordados, alinhar as
estratégias para evitar a evasão escolar, tais como: parcerias com
empresas, envolvimento da comunidade nas a�vidades escolares

Quinzenal

Fazer o acompanhamento do desempenho dos alunos no sistema NSA, e
havendo necessidade orientá-los junto aos professores quanto às
estratégias de recuperação e progressão parcial e entender o real mo�vo
que levou o aluno ao baixo rendimento escolar e intervir para evitar
desistência por parte do aluno.

Quinzenal

Realizar planejamento semestral das a�vidades (mul�disciplinares, temas
transversais).

Estabelecer em reunião de curso visitas técnicas a serem realizadas pelos
alunos a fim de auxiliar no aprendizado e mo�var os alunos a frequentar o
curso.

01/02 - 09/02 e 16/10 –
19/10

Aula inaugural e recepção dos ingressantes pelos alunos dos 2º e 3º
módulos e ex-alunos para valorizar o vínculo entre os alunos.

15/02 - 16/02 e 23/07 –
27/07

Aplicação e tabulação do ques�onário para conhecer melhor o perfil dos
alunos ingressantes.

20/02 – 03/03 e 30/07
a 10/08

Organizar e acompanhar monitoria para alunos nas bases tecnológicas que
forem mais necessárias.

Quinzenal

Planejamento - Promover, entre coordenação de curso e docentes, estudo
para melhoria do curso, para o próximo semestre.

19/07 - 20/07 e 17/12 –
21/12

Organizar evento para mo�var docentes do curso apresentando
metodologias diferenciadas e valorizar as ações de sucesso

20/08 - 31/08

Entrega do relatório final com os resultados deste projeto. 24/12 - 31/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

- Iden�ficar 100% dos mo�vos que levaram à evasão;

- Reduzir 50% de evasão, no Curso Técnico em Nutrição e Dieté�ca, modular noturno.

 
Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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 2018.

Projeto: Coordenação do Laboratório de Nutrição e Dietética

Responsável(eis): CAROLINA LEOPOLDO E SILVA GALAN SEQUEIRA

Data de Início: 07/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

 

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordena%C3%A7%C3%A3o%20Nutri%C3%A7%C3%A3o%202018%20ok.doc#_ftn1
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Para a garan�a da padronização dos procedimentos, controles, organização, conservação e segurança
dos docentes e discentes, será implantado os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) no
laboratório de Técnica Dieté�ca, após a aprovação da direção, coordenação e docentes e será
revisado o Manual de Boas Prá�cas.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Implantar todos os procedimentos estabelecidos nos Procedimentos Operacionais
Padronizados (projeto de 2017)

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.

Revisar o Manual de Boas Prá�cas (projeto de 2016)

Manter os conceitos de assiduidade para permanência e u�lização do laboratório de Técnica
Dieté�ca;
Manter procedimentos de organização de ambientes, materiais de limpeza e descartáveis no
laboratório de Técnica Dieté�ca;
Manter os procedimentos seguros e medidas primárias em casos de acidentes durante a
u�lização do laboratório de Técnica Dieté�ca;
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 Dieté�ca.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

Implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados no laboratório de Técnica Dieté�ca 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 2018, a fim de a�ngir 100%
da implantação dos instrumentos. Revisar o Manual de Boas Prá�cas a fim de garan�r a prá�ca dos
procedimentos nas aulas prá�cas.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

1ª etapa -  Solicitar aos docentes a leitura e aprovação dos Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPs)

2ª etapa - Implantar os procedimentos estabelecidos no POP com os docentes

3ª etapa - Solicitar a avaliação do instrumento ao Conselho Escolar e realizar possíveis adequações.
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4ª etapa - Manter uma cópia impressa dos Procedimentos Operacionais Padronizados no
laboratório de Técnica Dieté�ca, em local de fácil acesso, para u�lização de docentes e discentes.

5ª etapa -  Revisar o Manual de Boas Prá�cas

6ª etapa - Solicitar aos docentes a leitura e aprovação dos itens atualizados no Manual de Boas
Prá�cas

7ª etapa - Solicitar a avaliação do instrumento ao Conselho Escolar e realizar possíveis adequações.

8ª etapa -  Implantar as atualizações realizadas do Manual de Boas Prá�cas

 

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS
1ª etapa -  Solicitar aos docentes a leitura e aprovação dos Procedimentos
Operacionais Padronizados (POPs).

Fev/2018 a Março/2018

2ª etapa – Implantar os procedimentos estabelecidos no POP com os
docentes.

Abril/2018

3ª etapa – Solicitar a avaliação do instrumento ao Conselho Escolar e
realizar possíveis adequações.

Maio/2018

4ª etapa - Manter uma cópia impressa dos Procedimentos Operacionais
Padronizados no laboratório de Técnica Dieté�ca, em local de fácil acesso,
para u�lização de docentes e discentes.

Junho/2018

5ª etapa -  Revisar o Manual de Boas Prá�cas. Agosto/2018
6ª etapa - Solicitar aos docentes a leitura e aprovação dos itens
atualizados no Manual de Boas Prá�cas.

Setembro/2018

7ª etapa - Solicitar a avaliação do instrumento ao Conselho Escolar e
realizar possíveis adequações.

Outubro/2018

8ª etapa -  Implantar as atualizações realizadas do Manual de Boas
Prá�cas.

Novembro/2018

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

Implantação em 100% dos Procedimentos Operacionais Padronizados até o mês de Junho de
2018.
Revisão e implantação em 100% do Manual de Boas Prá�cas até o mês de Novembro de 2018.

 

Projeto autoria: GABRIELA WOJAKEVICZ BARBOSA DE OLIVEIRA                

Projeto executado por:  CAROLINA LEOPOLDO E SILVA GALAN SEQUEIRA

 
Metas associadas:

-> Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.
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-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.

Projeto: Coordenação do Ensino Médio 3

Responsável(eis): Laura Thais Silva

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Laura Thais Silva

 

Título do Projeto: Interdisciplinaridade: uma construção cole�va

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

 

Tendo em vista que:

 

- O Capítulo II, Ar�go 3º do Regimento Comum prevê que “Os princípios de gestão democrá�ca
nortearão a gestão da Etec, valorizando as relações baseadas no diálogo e no consenso, tendo
como prá�cas a par�cipação, a discussão cole�va e a autonomia”;

 

- O Projeto Polí�co Pedagógico da ETEC Dr. Celso Giglio prevê a interdisciplinaridade;

 

- Constam, dentre os obje�vos do Plano Plurianual de Gestão (PPG) da ETEC Dr. Celso Giglio:
tornar a ETEC Dr. Celso Giglio uma Etec de referência na região de Osasco nos aspectos
pedagógicos e estruturais; es�mular a atualização docente; implantar novas prá�cas docentes;
es�mular a sensação de pertencimento e união, melhorando o clima organizacional reduzindo o
absenteísmo docente;

 

Propõe-se o projeto de coordenação para o Ensino Médio denominado “Interdisciplinaridade: uma
construção cole�va”, que tem como principal obje�vo a construção de estratégias de ensino-
aprendizagem baseadas na interdisciplinaridade, a serem desenvolvidas sobretudo pelos docentes
que atuam nos componentes curriculares que integram a Base Nacional Comum, de forma cole�va.
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O presente projeto apresenta-se como um instrumento que seja ins�gante para a prá�ca docente e
contribua para a comunicação entre os docentes, entre si bem como com a coordenação e direção da
escola; para a gestão democrá�ca da unidade escolar; para despertar no corpo discente o espírito
inves�ga�vo, par�cipa�vo e proa�vo; e para es�mular prá�cas pedagógicas interdisciplinares.

 

Tendo como principal obje�vo a realização de prá�cas pedagógicas interdisciplinares pretende-se
mobilizar o corpo docente para uma par�cipação a�va na definição dos obje�vos gerais de formação
dos estudantes, convidando-os a dar sua palavra a respeito dos principais desafios no processo de
ensino-aprendizagem e es�mulando-os a encontrar soluções para melhoria desse processo por meio
de abordagens interdisciplinares. É o docente que está no dia a dia acompanhando a dinâmica de
ensino-aprendizagem, sendo capaz, portanto, de contribuir de forma efe�va e produ�va na
iden�ficação de diagnós�cos e construção de estratégias para subsidiar a prá�ca educa�va.

 

Pretende-se, conforme Parágrafo único do Capítulo II, Ar�go 3º do Regimento Comum, “(...)
possibilitar a todos os membros da comunidade escolar o comprome�mento no processo de tomada
de decisões para a organização e para o funcionamento da Etec e propiciar um clima de trabalho
favorável a uma maior aproximação entre todos os segmentos das Etecs”. Desta forma pretendemos
que não apenas o corpo docente sinta-se engajado a um projeto comum, es�mulando a sensação de
pertencimento e união, como também o corpo discente sinta-se parte a�va da construção do
conhecimento.

 

Tal construção tem a finalidade de lançar luzes sobre possíveis novas prá�cas educa�vas para o ano
le�vo de 2018, sem a pretensão, contudo de chegar a um projeto finalizado e acabado; a par�r do
envolvimento dos múl�plos atores escolares, este projeto pretende lançar as sementes de uma
construção que pode estender-se para os anos subsequentes, tendo em vista as novas demandas e
percepções que o projeto poderá gerar, bem como a necessidade constante de reavaliação e
aprimoramento das prá�cas de ensino-aprendizagem.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

São obje�vos do projeto Interdisciplinaridade: uma construção cole�va:

 

- Incen�var a construção cole�va de estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na
interdisciplinaridade;

 

- Facilitar e es�mular a comunicação entre os docentes, o trabalho em equipe e a troca de
experiências;

 

- Engajar os docentes na iden�ficação de questões que sejam crí�cas para a consecução do ensino-
aprendizagem e a troca de experiências para superá-las;
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- Es�mular espírito inves�ga�vo de docentes e discentes;

 

- Es�mular a sensação de pertencimento e união e o trabalho em equipe;

 

- A atuação consciente do corpo docente na criação de uma prá�ca educa�va significa�va e
ins�gante;

 

- Familiarizar o corpo discente com a interdisciplinaridade.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

- Lançar prá�cas interdisciplinares nos cursos de Ensino Médio na ETEC Dr. Celso Giglio no ano le�vo
de 2018, a �tulo de experiência e com vistas ao seu aprimoramento nos anos subsequentes, em
pelo menos 1/3 das classes de Ensino Médio e ETIM.

 

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Para o desenvolvimento de uma construção cole�va de estratégias de ensino-aprendizagem será
fundamental ter canais de diálogo horizontal, quais sejam: grupos de e-mail; fóruns de discussão on
line; plataformas de compar�lhamento de arquivos; aplica�vos de transmissão de mensagens
eletrônicas e também reuniões presenciais.

 

Todos os professores serão convidados a par�cipar das discussões e contribuir com sugestões,
compar�lhamento de experiências e prá�cas e par�cipação nas decisões – u�lizando-se o método
de votação para tomar as decisões que não sejam alcançadas de forma consensual.

 

Tendo em vista o grande número de turmas e a envergadura do projeto, os docentes poderão
selecionar as turmas que farão parte do projeto e componentes curriculares que integrarão a ação
interdisciplinar, tendo como obje�vo que pelo menos 1/3 das classes sejam abrangidas.

 

Um ou mais projetos interdisciplinares deverão ser escolhido para ser trabalhada pelas turmas /
componentes curriculares selecionados. A �tulo de exemplo podemos citar a escolha de um livro a
ser trabalhado por diferentes componentes; a proposição de uma situação problema a ser avaliada
e pesquisada pelos alunos; a análise de produtos audiovisuais como filmes e séries televisivas; o
desenvolvimento de projetos de pesquisa, etc.
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Todos os professores poderão sugerir projetos; a escolha dos projetos será feita por votação entre
os professores da turma.

 

Uma vez definida o projeto, cada professor terá autonomia para desenvolver, de acordo com as
possibilidades de seu componente curricular, as estratégias de ensino-aprendizagem per�nentes.

 

Ficará a cargo dos professores elaborar avaliações individuais ou cole�vas para os projetos, que
podem ser u�lizados na composição das menções parciais e finais dos componentes par�cipantes.

 

Ao longo do ano le�vo reuniões de acompanhamento e avaliação do andamento do(s) projeto(s)
deverão ser realizadas.

 

 

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Acompanhamento da elaboração dos Planos de Trabalho Docente (PTDs). 01/02 a 31/03
Elaboração de projetos interdisciplinares e definição das turmas em que
serão aplicados. 15/02 a 15/04

Realização de reuniões de planejamento, em que o andamento do(s)
projeto(s) interdisciplinar(es) também será pauta.

Fevereiro

Agosto
Acompanhamento do(s) projetos(s) interdisciplinar(es). Mensalmente
Acompanhamento das avaliações rela�vas ao(s) projeto(s)
interdisciplinar(es) desenvolvidos. Mensalmente

Reunião de balanço e avaliação do(s) projeto(s). Dezembro

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

 

Espera-se que no mínimo 1/3 das classes do Ensino Médio e ETIM da Etec Dr. Celso Giglio tenham
projeto(s) interdisciplinar(es) sendo desenvolvidos no ano le�vo de 2018, de acordo com a
metodologia descrita acima, atendendo assim à previsão de interdisciplinaridade constante do
Projeto Polí�co Pedagógico da unidade escolar. Desta forma acreditamos ser possível conquistar
também os seguintes resultados qualita�vos:

 

- Desenvolvimento do know how de atuação interdisciplinar entre os docentes da Etec Dr. Celso
Giglio;

 

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordena%C3%A7%C3%A3o%20EM%20Laura%20ok.doc#_ftn1
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- Criação de um banco de projetos interdisciplinares que possa ser reu�lizado e atualizado nos anos
subsequentes;

 

- Integração da equipe de docentes;

 

- Envolvimento dos estudantes e da comunidade escolar como um todo.

 

 

 
Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do Laboratório de Meio Ambiente

Responsável(eis): Vitor Amaral Sanches Lucas

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

 

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: VITOR AMARAL SANCHES LUCAS

 

Título do Projeto: Laboratório de Microbiologia e Meio Ambiente (Limnologia, Análises de Água)

 

 

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 prá�cas para a maior compreensão dos conteúdos
teóricos ministrados em sala de aula, além de desenvolver as habilidades prá�cas necessárias para o
mercado de trabalho como técnicos de laboratórios de análises de água e ambientes aquá�cos de
água doce (Limnologia), análises microbiológicas do ar, água, solo, super�cies e de alimentos, além de
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em Microbiologia (TCCs).

As a�vidades prá�cas de laboratório capacitam e preparam os alunos da unidade para melhor
concorrerem às vagas disponíveis no mercado.
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O número de evasão nos cursos Técnicos modulares e E�m oferecidos pelo Centro Paula Souza vem
crescendo a cada ano, derivado de diversos mo�vos. Existem aqueles mo�vos de evasão, que são
diagnos�cados quanto à qualidade da aula oferecida pelos docentes da unidade (falta de inovação na
didá�ca dos conteúdos ministrados) não atendendo as expecta�vas de aprendizagem do aluno.

As aulas prá�cas desenvolvidas nesse projeto poderão diminuir o índice de evasão dos cursos
oferecidos pela Unidade escolar, por se tratarem de metodologias diferenciadas (não convencionais –
sala de aula e aula exposi�va) e exercitar outros �pos de habilidades, elas podem despertar o
interesse do aluno pelo curso.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

O principal obje�vo do projeto é reduzir em 50% a evasão dos cursos Técnicos Modulares (1ºNDN) e
E�m de Meio Ambiente (1º, 2º e 3º anos), Química (3º ano), despertando o interesse dos alunos por
metodologias prá�cas de trabalho técnico realizadas no mercado de trabalho.

Assim, os laboratórios de Limnologia, Análises de Água e Microbiológicas tem a finalidade de:

- Ensinar as regras de u�lização 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
ob�dos;

- Elaborar relatórios técnicos nas normas da ABNT com escrita cien�fica 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 reduzir 50% do índice de evasão dos cursos Técnicos Modulares
(1ºNDN) e E�m de Meio Ambiente (1º, 2º e 3º anos), Química (3º ano), alcançada por meio de:

- Aplicação do maior número possível das aulas prá�cas 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 a�vidades desenvolvidas no laboratório, assim como, a
confecção de relatórios que ajudem no desempenho individual e cole�vo das empresas.
D. METODOLOGIA(S)

 

As metodologias desenvolvidas serão:

Microbiologia

- Preparo de frascos de coleta, além da conservação e transporte de amostras microbiológicas de
água, solo, super�cies e alimentos;

- Preparação e esterilização de meios de cul�vo de bactérias, fungos e protozoários heterotróficos e
autotróficos;

- Cul�vo de bactérias, fungos e protozoários heterotróficos e autotróficos em meios de cultura
sólidos, semi-sólidos 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 Me�leno e Azul de lactofenol –
fungos)

- Coloração de lâminas de bactérias e leveduras:

- Técnicas de Inoculação de amostras microbiológicas em meios de cul�vo (superficial, profundidade
e swab);

-Técnicas de Análise de Água para Coliformes Totais e Termotolerantes (Tubos Múl�plos),
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, banho-maria, pHmetro, condu�vímetro, balança semi-
analí�ca, entre outros) e instrumentos (micro-pipetador e ponteira, pipeta de vidro e pêra, alça de
pla�na, alça de Drigalski, Swab, enter outro);

 

Limnologia

- Propriedades da água (densidade, salinidade, condu�vidade)

- Análise �sico-química da água (pH, condu�vidade, temperatura, turbidez) e microbiológicas de
água;

- Quan�ficação de Clorofila pelo método de extreção com etanol 95%;

- Observação e iden�ficação de zooplâncton e fitoplâncton;
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- Experimento de Eutrofização;

- Sucessão ecológica aquá�ca.

 

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)

15 /02 - 16 / 02

1. Apresentação dos equipamentos, instrumentos e vidrarias
u�lizadas no Laboratório de Microbiologia (1°NUN, 3°QN, 2°F e
3°C)

- Estufa de incubação e esterilização

- Centrífuga Baby

- Fluxo Laminar

- Banho-Maria

- Bico de Bunsen

- Autoclave

- Microscópio ó�co

- Micro-pipetador e ponteira

- Pipeta de vidro

- Pêra

- Alça e agulha de pla�na

- Alça de Drigalski

- Becker

- Erlenmayer

- Proveta

- Placa de petri

- Tubos de ensaio com tampa de rosca

- Tubos de Duran

19 /02 - 23 / 02

1. Apresentação dos Reagentes e Meios de Cultura (1°NUN, 3°QN,
2°F e 3°C)

- Agar Padrão

- Agar Batata Dextrose

- Agar Mo�lidade

26 /02 - 02 / 03

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Projeto%20-%20Laborat%C3%B3rio%20de%20Meio%20Ambiente%20(2018)%20-%20Limnologia%20e%20An%C3%A1lises%20de%20%C3%81gua%20e%20Microbiol%C3%B3gicas%20ok.doc#_ftn1
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- Caldo Tioglicolato

- Agar Citrato Simmons

- Agar Triplo Sugar Iron (TSI)

- Agar MYP

- Agar Baird Parker

- Caldo Verde Bile Brilhante 2%

- Caldo EC

- Agar Tryp�c Soy

- Agar SS (Salmonella / Shigella)

- Rea�vo 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 Me�leno (coloração de fungos)

- 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

05 /03 - 09 / 03

1. Análise de Macrocolônias de Bactérias (1°NDN e 3°QN) –
Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no
ar, água e solo

12 /03 - 16 / 03

1. Isolamento Bacteriano para Obtenção de Colônias Puras (3°QN e
3°QT) – Microbiologia 19 /03 - 23 / 03

7.       Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (1°NDN) –
Higiene dos Alimentos 26 /03 - 29 / 03

8.       Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (3°QN) –
Microbiologia e Ações Microbiológicas no ar, água e solo 26 /03 - 29 / 03

9.       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

02 /04 - 06 / 04

10.    Cul�vo de Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 09 /04 - 13 / 04
11.    Cul�vo de Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 09 /04 - 13 / 04
12.    Análise de Macrocolônias de Bactérias e Fungos (2°F e 3°C) - Ações 09 /04 - 13 / 04
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Microbiológicas do ar, água e solo e Microbiologia
13.    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (2°F e 3°C) -

Ações Microbiológicas do ar, água e solo e Microbiologia 16 /04 - 27 / 04

14.    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcul�vo de
Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 16 /04 - 27 / 04

15.    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcul�vo de
Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 16 /04 - 27 / 04

16.    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em
Microscópio (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 01 /05 - 05 / 05

17.    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em
Microscópio (3°QN) – Microbiologia 02 /05 - 04 / 05

18.    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em
Microscópio (2°F e 3°C) - Ações Microbiológicas do ar, água e solo e
Microbiologia

02 /05 - 04 / 05

19.    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

04 /06 - 08 / 06

20.    Análise de Coliformes Totais em Amostras de Água (Tabela NMP) e
Inoculação para Análise de Coliformes Termotolerantes (Teste
Confirma�vo) (3°QN) – Microbiologia

13 /06 - 15 / 06

21.    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas, Agentes Químicos e
Físicos de Controle e Destruição Microbiana (3°QN) – Microbiologia 18 /06 - 22 / 06

22.    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (3°QN) –
Microbiologia 25 /06 - 29 / 06

1. Leitura do Manual de Biossegurança em Laboratório de
Microbiologia e assinatura da Declaração de Responsabilidade
(1°NUN e 3°QN)

23 /07 - 27 / 07

1. Apresentação dos equipamentos, instrumentos e vidrarias
u�lizadas no Laboratório de Microbiologia (1°NUN e 3°QN)

- Estufa de incubação e esterilização

- Centrífuga Baby

- Fluxo Laminar

- Banho-Maria

- Bico de Bunsen

- Autoclave

- Microscópio ó�co

- Micro-pipetador e ponteira

- Pipeta de vidro

- Pêra

- Alça e agulha de pla�na

- Alça de Drigalski

- Becker

30 /07 - 03 / 08
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- Erlenmayer

- Proveta

- Placa de petri

- Tubos de ensaio com tampa de rosca

- Tubos de Duran
1. Apresentação dos Reagentes e Meios de Cultura (1°NUN e 3°QN)

- Agar Padrão

- Agar Batata Dextrose

- Agar Mo�lidade

- Caldo Tioglicolato

- Agar Citrato Simmons

- Agar Triplo Sugar Iron (TSI)

- Agar MYP

- Agar Baird Parker

- Caldo Verde Bile Brilhante 2%

- Caldo EC

- Agar Tryp�c Soy

- Agar SS (Salmonella / Shigella)

- Rea�vo 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 Me�leno (coloração de fungos)

- Azul de Lactofenol (coloração de fungos)

- Álcool 70%, 95% e 99%

06 /08 - 10 / 08

1. Experimento de Eutrofização (2°F) – Ações Microbiológicas na
Água, Ar e Solo 13 /08 - 17 / 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

13 /08 - 17 / 08
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1. Análise de Macrocolônias de Bactérias (1°NDN e 3°QN) –
Microbiologia, Higiene dos Alimentos e Ações Microbiológicas no
ar, água e solo

20 /08 - 24 / 08

1. Isolamento Bacteriano para Obtenção de Colônias Puras (3°QN) –
Microbiologia 20 /08 - 24 / 08

30.    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (1°NDN) –
Higiene dos Alimentos 27 /08 - 31 / 08

31.    Coloração GRAM e Análise das Lâminas em Microscópio (3°QN) –
Microbiologia e Ações Microbiológicas no ar, água e solo 27 /08 - 31 / 08

32.    Observação de Morfologia de Fitoplâncton em Microscópio (microalgas
e cianobactérias) (2°F) – Ações Microbiológicas na Água, Ar e Solo 27 /08 - 31 / 08

33.    Preparação de Meios de Cultura para Provas Bioquímicas em Inoculação
de Colônias Puras de Bactérias (3°C) – Microbiologia 27 /08 - 31 / 08

34.    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas (3°C) – Microbiologia 03 /09 - 06 / 09
35.    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

03 /09 - 06 / 09

36.    Análise de Resultados de Agentes Químicos e Físicos de Controle e
Destruição Microbiana (3°QN) – Microbiologia 10 /09 - 14 / 09

37.    Cul�vo de Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 10 /09 - 14 / 09
38.    Cul�vo de Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 10 /09 - 14 / 09
39.    Observação de Morfologia de Zooplâncton em Microscópio

(protozoário heterotróficos e autotróficos (2°F) – Ações Microbiológicas
do ar, água e solo

17 /09 - 21 / 09

40.    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcul�vo de
Fungos Filamentosos (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 24 /09 - 28 / 09

41.    Análise de Macrocolônias de Fungos Filamentosos e Microcul�vo de
Fungos Filamentosos (3°QN) – Microbiologia 24 /09 - 28 / 09

42.    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em
Microscópio (1°NDN) – Higiene dos Alimentos 01 /10 - 05 / 10

43.    Coloração de Fungos Filamentosos e Observação de Morfologia em
Microscópio (3°QN) – Microbiologia 01 /10 - 05 / 10

44.    Preparação de Tubos de Ensaio e Meios de Cultura para Análise de Água
(Técnica de Tubos Múl�plos – Coliformes Totais e Termotolerantes) (2°F)
– Ações Microbiológicas do ar, água e solo

08 /10 - 11 / 10

45.    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (Tabela
NMP) (2°F) – Ações Microbiológicas do ar, água e solo 16 /10 - 19 / 10

46.    Preparação de Tubos de Ensaio e Meios de Cultura para Análise de Água
(Técnica de Tubos Múl�plos – Coliformes Totais e Termotolerantes)
(3°QN) – Microbiologia

22 /10 - 26 / 10

47.    Inoculação de Amostras de Água para Cul�vo de Coliformes Totais
(Teste Presun�vo) (3°QN) – Microbiologia 29 /10 - 01 / 11

48.    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

29 /10 - 01 / 11

49.    Análise de Coliformes Totais em Amostras de Água (Tabela NMP) e
Inoculação para Análise de Coliformes Termotolerantes (Teste
Confirma�vo) (3°QN) – Microbiologia

05 /11 - 09 / 11

50.    Análise de Resultados de Provas Bioquímicas, Agentes Químicos e
Físicos de Controle e Destruição Microbiana (3°QN) – Microbiologia 12 /11 - 14 / 11
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51.    Análise de Coliformes Termotolerantes em Amostras de Água (Tabela
NMP) (3°QN) – Microbiologia

21 /11 - 23 / 11

52.    Análise do Experimento de Eutrofização (2°F) – Ações Microbiológicas
na Água, Ar e Solo 26 /11 - 30 / 11

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

Com a realização das a�vidades propostas no cronograma deste projeto, espera-se redução de 50% na evasão
dos cursos E�m de Meio Ambiente (1º, 2º e 3º anos), Química (3º ano) e 1º Módulo de nutrição noturno (1ºNDN).
Espera-se que os alunos desenvolvam:

- Domínio das técnicas de laboratório de microbiologia (ar, água, solo, super�cies e alimentos) e de
análise de água e limnologia;

- Domínio dos equipamentos, instrumentos e conhecimento das vidrarias e reagentes do laboratório
e o papel de cada um deles nas análises;

- Senso de análise dos resultados dos experimentos realizados e interpretação corretamente junto à
legislação vigente quando houver;

- Capacidade de elaborar relatórios coerentes na escrita cien�fica, na apresentação dos resultados e
nas conclusões, e ser de fácil entendimento;

- O senso de responsabilidade e de trabalho em equipe nos alunos.

 

 
Metas associadas:

-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Coordenação do Laboratório de Informática

Responsável(eis): Luiz Cezar Pena

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Luiz Cezar Pena

 

Título do Projeto: Coordenação de Laboratórios de Informá�ca

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
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DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

 

A jus�fica�va deste projeto baseia-se no uso consciente e adequado da tecnologia, levando em
consideração a manutenção dos bens e o es�mulo para o ingresso dos alunos no mercado
profissional de forma mais qualificada, atendendo a proposta curricular do curso técnico.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Realizar a manutenção dos bens, visando a prá�ca profissional que é a proposta curricular do
curso técnico.

 

Orientar e dar o uso adequado as ferramentas tecnológicas, u�lizando-as como colaboradoras
no processo de ensino aprendizagem.

 

Proporcionar aos professores e alunos recursos atualizados para enriquecer os conhecimentos
a serem desenvolvidos.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

·         Aumentar a conscien�zação de alunos e professores para a u�lização correta da tecnologia nas a�vidades
co�dianas, reduzindo desta forma, em 50%, a remoção de máquinas para manutenção dos laboratórios no ano
de 2018.  

 

 

D. METODOLOGIA(S)

 

·         Promover, entre coordenação de cursos e docentes, workshop de melhores prá�cas para
u�lização de equipamentos, procurando desta forma, reduzir a quan�dade de máquinas
re�radas para manutenção dos laboratórios.

·         U�lizar Check-list nos laboratórios de informá�ca.

·         Aplicar regras de u�lização para os laboratórios de informá�ca.
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E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Executar manutenção preven�va nas máquinas u�lizadas nos laboratórios de
informá�ca.

Semestral

02/2018 – 08/2018

Atualizar e a�var so�wares u�lizados para aplicação dos conteúdos.
Semestral

02/2018 – 08/2018

Implementar agenda de u�lização dos laboratórios procurando atender, na medida do
possível, as demandas dos diversos cursos.

Semestral

02/2018– 08/2018

Implantar manual de u�lização dos laboratórios de informá�ca.
Semestral

02/2018 –  12/2018

Promover, entre coordenação de curso e docentes, workshop de melhores prá�cas para
u�lização de equipamentos e navegação segura na internet.

Semestral

03/2018 – 09/2018   

Promover, entre coordenações (Pedagógica, Orientação Educacional e Áreas), projetos
interdisciplinares para atendimento da comunidade acadêmica e do entorno.

Semestral

03/2018 – 12/2018   

Implementar Check-list para u�lização nos laboratórios de informá�ca
Semestral

03/2018 – 12/2018

Es�mular a par�cipação de alunos para a�vidade de Monitoria dos Laboratórios de
Informá�ca

Semestral

03/2018 – 12/2018

Preparar laboratórios para a�vidades promovidas pela escola.
Semestral

03/2018 – 12/2018

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

 

Reduzir em 50% o número de máquinas re�radas do laboratório para manutenção.
Reduzir em 50% as solicitações de a�vações de so�wares instalados.
Reduzir em 50% o tempo ocioso, no vesper�no, dos laboratórios.

 
 
 
Metas associadas:

-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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

Projeto: Coordenação do curso de Segurança do Trabalho

Responsável(eis): Eduardo Chaves

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso – 2018

file:///E:/2018/Coordena%C3%A7%C3%A3o/Projetos%202018/Coordenador%20Laborat%C3%B3rios%20de%20Inform%C3%A1tica%202018_Luiz%20Pena.doc#_ftn1
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IDENTIFICAÇÃO

Etec Dr. Celso Giglio – Osasco

 

Professor (a) Responsável: Eduardo Chaves

 

Título do Projeto: Coordenação do Curso de Segurança do Trabalho – HAE: 06 horas

 

 

 

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

 

A evasão escolar está dentre os temas que historicamente faz parte dos debates e reflexões
no âmbito da educação pública brasileira e que infelizmente, ainda ocupa até os dias atuais,
espaço de relevância no cenário das políticas públicas e da educação em particular. Em face
disto, as discussões acerca da evasão escolar, em parte, têm tomado como ponto central de
debate o papel tanto da sociedade quanto da escola em relação à vida escolar do aluno.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 

Pretende-se com este projeto, realizar o levantamento dos índices de frequência dos alunos
por componente curricular, assim como informações sobre os motivos que originam os
trancamentos, afastamentos médicos e as desistências, subsidiando as ações junto às
Diretorias Acadêmica e Pedagógica visando a redução de 50% na evasão do curso técnico
de Segurança do Trabalho dos 1º, 2º e 3º módulos noturnos, levando em consideração os
dados apresentados na justificativa.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

Reduzir o índice de evasão 50%, nos 1º, 2º e 3º Módulos dos cursos técnicos do período
noturno no ano de 2018.

 

D. METODOLOGIA(S)
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Métodos quantitativos: Pesquisa quantitativa das principais causas de evasão.

 

Métodos qualitativos: Estruturar informações coletadas; estudar informações identificando
problemática; traçar estratégias para diminuição da evasão escolar.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES PERÍODOS

Monitorar a frequência dos discentes do curso Técnico em
Segurança do Trabalho, modular noturno, através do sistema NSA.

Fev / 2018 - Dez /
2018

Levantar junto a Diretoria Acadêmica e/ou secretaria justificativa
frente aos discentes com baixo índice de frequência.

Fev / 2018 - Dez /
2018

Compilar dados. Fev / 2018 - Dez /
2018

Realizar reuniões com corpo docente identificando fatores para
reduzir a evasão escolar e coloca-los em prática.

Fev / 2018 - Dez /
2018

Comunicar resultados e ações a Direção Geral, Pedagógica e
Acadêmica da unidade de ensino.

Fev / 2018 - Dez /
2018

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

Com a realização das atividades propostas no cronograma deste projeto, pretende-se
realizar o levantamento dos índices de frequência dos alunos por componente curricular do
curso de Técnico em Segurança do Trabalho modular noturno (1º, 2º e 3º módulos), assim
como informações sobre os motivos que originam os trancamentos, afastamentos médicos
e as desistências, subsidiando as ações junto às Diretorias Acadêmica e Pedagógica
visando reduzir a evasão escolar em até 50%.

 
Metas associadas:

-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.

Projeto: Conteudista do Componente Curricular de Redes e Telecomunicações

Responsável(eis): Carlos Eduardo Weber

Data de Início: 16/02/2018

Data Final: 22/07/2018

Descrição:

Estamos vivenciando mudanças estruturais na sociedade, com dimensões políticas, econômicas, sociais e
culturais, que afetam o campo educacional. Trata-se de um movimento, onde algumas novas formas de
organização, flexibilização, competitividade, comunicação e informação dos processos de produção,
requerem novas configurações. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) possibilitam essas
alterações e se expressam dinamizando o espaço de ensino-aprendizagem, por meio de novas
possibilidades de transmitir, ensinar e aprender. Portanto, entende-se que, trata-se de um momento
histórico, onde novos paradigmas impulsionam as inovações tecnológicas e essas influenciam diretamente
as políticas educacionais. O curso de Técnico em Eletrônica EaD (modalidade semipresencial), visa expandir
a oferta do ensino profissionalizante e a promoção da inserção social, através da qualificação profissional,
oportunizando ao aluno a construção do seu conhecimento, independente de tempo e espaço. No entanto,
um curso a distância, de acordo com o que defende Campos (2002 apud FARIA, 2010), não pode ser
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simplesmente a transcrição do conteúdo de um texto impresso para o monitor de um computador. A autora
entende que é preciso avançar mais, uma vez que cursos on-line de qualidade usam em abundância
recursos visuais, sonoros, animações, além de oferecerem facilidade de navegação, de modo a prover a
navegação e o aprendizado do estudante. Para melhor interagir com o aluno a distância se faz necessário
elaborar atividades contextualizadas ao ambiente de trabalho e criar situações problema relacionadas com o
cotidiano do técnico em eletrônica. O projeto envolve pesquisa e elaboração de avaliação contextualizada
interdisciplinar no segundo módulo do curso técnico em eletrônica a distância.

Os objetivos do presente projeto são:

- Acessar os fóruns de discussão e de planejamento semanal;

- Pesquisa de situações problema no mercado de trabalho;

- Elaborar avaliação contextualizada interdisciplinar no módulo do curso;

- Elaborar exercícios de apoio a serem disponibilizados aos docentes da disciplina para trabalhar os
conteúdos previstos;

- Formatar a avaliação de acordo com o padrão exigido pela instituição;

- Participar de reuniões de planejamento/pedagógicas on line;

- Comprometer-se, conforme INSTRUÇÃO CONJUNTA CETEC – URH nº 02, de 09 de junho de 2015 a

realizar todas as atividades relacionadas ao presente projeto no período compreendido entre 9:00 e 22:00.

Uma das principais propostas da modalidade online é desenvolver a capacidade de autodesenvolvimento
dos estudantes, valorizando a possibilidade de atualização permanente, entre outras vantagens, a
interatividade e aprendizado cooperativo, permitidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e pelas novas
tecnologias. Para tanto são necessários o planejamento e organização das atividades que os alunos farão
nos momentos presenciais e a distância. Tais atividades deverão conter clareza, compreensão e fácil
operacionalização que proporcionem ao aluno orientações para a aprendizagem autônoma e construtora do
conhecimento. A forma correta de avaliação é extremamente importante para verificação do aprendizado
além de permitir ao aluno exemplos claros de resolução de problemas reais.

O responsável pelo projeto deverá se reunir periodicamente com os professores do curso através de Fóruns
para levantar situações problema, debater sobre as questões levantadas, adaptar o problema a linguagem e
a formatação adequada.

Além disso, o responsável deverá acompanhar os fóruns de planejamento de aulas e discutir com os
professores das disciplinas do curso sobre as questões e os temas levantados.

Durante o primeiro semestre de 2018 os períodos de trabalho on line ocorrerão as terças-feiras das 8h30 às
11h30 e as quintas-feiras das 8h30 às 11h30.

Ao final do presente projeto espera-se:

- Implantar avaliações do módulo do curso conforme os padrões determinados e ligados a função exigida no
mercado de trabalho.

- Ter aplicado o exame presencial de todos os matriculados no curso, esperando-se a aprovação do número
máximo de alunos. 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
externa durante o tempo de vigência da meta.
-> Implantar no mínimo 01 novo curso no período de vigência desta meta
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Projeto: Coordenação do curso de Contabilidade

Responsável(eis): Márcio Aparecido de Melo

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE E CITADOS NO PROJETO)

A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a sala de aula. De acordo com o
Ministério da Educação – MEC, evasão é a “saída defini�va do curso de origem sem conclusão, ou a
diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa”. Este tema é muito
importante, uma vez que nenhum aluno inicia um curso pensando em deixá-lo; a evasão é
problemá�ca que preocupa os educadores e os profissionais responsáveis pelas polí�cas públicas,
pois além de gerar conflito social através da frustração pessoal do aluno evadido, gera também
perdas financeiras expressivas, inibe o processo de qualificação profissional e compromete o mercado
de trabalho. É de suma importância que se conheça os mo�vos que levaram a evasão e fazer com que
a comunidade escolar se sinta pertencente à escola, e que sejam protagonistas do processo de
aprendizagem.

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Conhecer os mo�vos que levam a evasão; e diminuir a evasão de alunos do Curso Técnico em
Contabilidade.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 - A�ngir 50% de alunos concluintes no Curso Técnico em Contabilidade, modular noturno, no ano
de 2018.

 

D. METODOLOGIA(S)

 

Métodos quan�ta�vos:

 

- Pesquisa quan�ta�va com o obje�vo de conhecer os alunos (expecta�vas, dificuldades e nível de
sa�sfação);

 

Métodos qualita�vos:

 

- Qualificação dos dados coletados, análise e traçar estratégias frente as situações problemas
iden�ficadas;
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E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Acompanhamento das presenças/ausências no NSA e ações corre�vas
para evitar a evasão escolar (contato com o aluno).

Semanal

Reunião com a equipe gestora, dentre os temas abordados, alinhar as
estratégias para evitar a evasão escolar, tais como: parcerias com
empresas, envolvimento da comunidade nas a�vidades escolares

Quinzenal

Fazer o acompanhamento do desempenho dos alunos no sistema NSA, e
havendo necessidade orientá-los junto aos professores quanto às
estratégias de recuperação e progressão parcial e entender o real mo�vo
que levou o aluno ao baixo rendimento escolar e intervir para evitar
desistência por parte do aluno.

Quinzenal

Realizar planejamento semestral das a�vidades (mul�disciplinares, temas
transversais).

Estabelecer em reunião de curso visitas técnicas a serem realizadas pelos
alunos a fim de auxiliar no aprendizado e mo�var os alunos a frequentar o
curso.

01/02 - 09/02 e 16/10 –
19/10

Aula inaugural e recepção dos ingressantes pelos alunos dos 2º e 3º
módulos e ex-alunos para valorizar o vínculo entre os alunos.

15/02 - 16/02 e 23/07 –
27/07

Aplicação e tabulação do ques�onário para conhecer melhor o perfil dos
alunos ingressantes.

20/02 – 03/03 e 30/07
a 10/08

Organizar e acompanhar monitoria para alunos nas bases tecnológicas que
forem mais necessárias.

Quinzenal

Planejamento - Promover, entre coordenação de curso e docentes, estudo
para melhoria do curso, para o próximo semestre.

19/07 - 20/07 e 17/12 –
21/12

Organizar evento para mo�var docentes do curso apresentando
metodologias diferenciadas e valorizar as ações de sucesso

20/08 - 31/08

Entrega do relatório final com os resultados deste projeto. 24/12 - 31/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 

- Iden�ficar 100% dos mo�vos que levaram à evasão;

- Reduzir 50% de evasão, no Curso Técnico em Contabilidade, modular noturno.

 

 

 

1 Não superior a 15 dias
Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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 2018.
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Projeto: Biblioteca Ativa

Responsável(eis): Luiz Cezar Pena

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A Biblioteca dever ser considerada um importante espaço criativo e de proposição de novas ideias, além de
ser o órgão de apoio mais importante a nível pedagógico na unidade de ensino. Deve propor novidades a
seus frequentadores, algo fora do comum (ou da caixinha, como dizem), algo além das suas necessidades.

Apesar do mundo moderno oferecer diversas facilidades, virtualmente dizendo, a utilização do espaço da
Biblioteca torna-se fundamental para as interações sociais por ter condições de oferecer estímulos para o
desenvolvimento de projetos e pesquisas.

O projeto se justifica pela própria oportunidade de oferecer ao aluno a possibilidade de absorver e gerar
informações de forma interativa, fazendo dele um agente, e da Biblioteca uma referência, dinâmica e ativa,
que estimula o aprendizado. 

As atividades serão desenvolvidas de forma dinâmica, atraindo os alunos, professores e demais membros
da unidade escolar de maneira que seja ampliado o gosto por pesquisas e projetos.

Dentro deste planejamento será mantido o Regulamento Interno PORTARIA CEETEPS-GDS Nº 499, DE 21
/11 /2013 para o uso dos materiais e empréstimos e regras de conduta nos espaços comuns.

Ao término do funcionamento, as informações do dia, quanto ao atendimento e frequência de usuários
serão descritas no SIG BIBLIOTECA. 

 

O projeto Biblioteca Ativa visa incentivar a utilização do seu espaço como ambiente propício no apoio e
desenvolvimento de projetos em parceria com os coordenadores de curso, laboratórios de informática, com
a ATA (Assistente Técnico Administrativo) em suas relações institucionais, em atividades voltadas a
inovação, tecnologia, cultura, além de oficinas de Empreendedorismo, buscando aproximação com a
comunidade externa.

Os objetivos principais são incentivar a utilização do seu espaço como ambiente para apoio e
desenvolvimento de projetos interdisciplinares em parceria com os coordenadores de curso, laboratórios de
informática e com a ATA (Assistente Técnico Administrativo) em suas relações institucionais. As atividades
interdisciplinares devem propiciar momentos de integração e interação com outras salas, como o
laboratório de informática, através de oficinas ligadas aos conteúdos apresentados por cada componente.

 

Em próxima etapa deverá ser organizado, junto ao corpo docente, o cronograma de atividades para que os
discentes tenham acesso à biblioteca para o desenvolvimento de suas pesquisas e projetos e se habituem a
utilizar o espaço e o material disponível.

Durante o ano, em conjunto com o corpo docente e discente, organizar e promover diferentes atrações e
eventos como: debates, oficinas de empreendedorismo, exposição de trabalhos, entre outros.

Espera-se que os resultados do projeto sejam concretos. Por este motivo, a meta a ser alcançada será de
10% do total de alunos matriculados na vigência do mesmo, participando das diversas atividades
propostas.

As atividades realizadas serão devidamente documentadas. 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) perante a comunidade interna e
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externa durante o tempo de vigência da meta.
-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.
-> Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020

Projeto: Biblioteca Ativa Compartilhando Leituras

Responsável(eis): Denise Moura

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

O projeto “Biblioteca Ativa – Compartilhando Leituras” está focado em despertar o interesse da
comunidade escolar, no sentido de cultivar os hábitos de leitura e a melhora no processo de ensino
aprendizagem além da sala de aula. A proposta é ampliar o atendimento e manter o espaço da Biblioteca
como um lugar aconchegante, agradável e dinâmico, com atividades culturais e protagonismo de alunos e
professores. O desenvolvimento do projeto também propõe que a sala de leitura seja um espaço de
referência, que promova a formação cidadã e a preparação para o mercado de trabalho e vestibulares

Os principais objetivos são incentivar a leitura e ampliar a promoção de ações voltadas à educação,
tecnologia, inovação e cultura. Bem como utilizar as ferramentas disponíveis para organizar o espaço e
atrair os alunos a utilizarem o espaço da Biblioteca para leituras, pesquisas, desenvolvimento de trabalhos,
apoio aos projetos da unidade e interação social, inclusive através de mídias sociais. Além de disponibilizar
os trabalhos acadêmicos e outros materiais em formato eletrônico.

Considerando o público diversificado da unidade, que varia entre adolescentes nos ETIMs à adultos nos
cursos modulares, a Biblioteca Ativa também pretende desenvolver oficinas diversas, atividades culturais e
campanhas de leitura, visando despertar o interesse dos alunos aos prazeres literários e abranger todos os
componentes dos cursos existentes na unidade.

Considerando que as inovações tecnológicas oferecem as facilidades do conhecimento virtual, o espaço
da Biblioteca é importante, 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.

A comunidade escolar é um agrupamento que inclui diversos indivíduos, cada um com sua
particularidade. Sendo assim, o espaço da sala de leitura tem o intuito de ser um espaço plural, para a
busca de conhecimento além da sala de aula.

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.

A continuação do projeto visa, primeiramente, a organização do acervo para disponibilização mais
ampla na comunidade escolar e em seguida, a sistematização da entrega de materiais didáticos. O
planejamento atende plenamente o Regulamento Interno PORTARIA CEETEPS-GDS Nº 499, DE 21 /11
/2013 para o uso dos materiais e empréstimos e regras de conduta nos espaços comuns. Assim, haverá
também o aprimoramento 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.

O desenvolvimento do cronograma de eventos ocorrerá com a participação do corpo docente e
discente, para que todos tenham acesso à biblioteca para leituras, pesquisa, entretenimento. A proposta é
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.
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O projeto almeja a apropriação do espaço pelo corpo docente e discente e o aprimoramento das
atividades pedagógicas e socioculturais. Espera-se 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 40% da
frequência, consulta e empréstimos de nosso acervo.

Todas as atividades realizadas no espaço da Biblioteca Ativa serão devidamente documentadas e
registradas. 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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
-> Diminuir o índice de evasão em 50% nos cursos técnicos no ano de 2018.

Projeto: Coordenação Pedagógica e o Sucesso da Escola

Responsável(eis): Denise Maria Rennó dos Santos

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

O presente projeto visa trabalhar a redução em 50% da evasão escolar no 3º módulo noturno do curso de
Automação Industrial, 3º módulo noturno do curso de Contabilidade, nos 1º, 2º e 4º módulos noturnos do
curso de Química, no 2º módulo noturno do curso de Segurança do Trabalho, bem como a redução nos
cursos ETIMs, - 3ª Série do curso de Nutrição e Dietética e - 2ª Série do curso de Química desta Unidade de
Ensino.
 

- Objetivo Geral:

- Reduzir em 50% a evasão dos cursos Técnicos Modulares e Etims, respectivamente:

     Automação Industrial – 3º módulo –noturno;

    Contabilidade – 2º e 3º módulo – noturno;

    Química – 1º, 2º e 4º módulo – noturno;

    Segurança do Trabalho – 2º módulo – noturno

     Nutrição e Dietética – 3ª Série

     Química – 2ª Série

   - Objetivo(s) específico(s):

-  Acompanhar o desenvolvimento das PPs, quanto aos instrumentos e critérios de avaliação;

- Orientar os Coordenadores de curso e docentes sobre realização de avaliação diagnóstica e formativa para
trabalhar com as lacunas/dificuldades de aprendizagem

- Acompanhar verificando o alinhamento dos registros no sistema acadêmico (PTD e diário de Classe)
quanto à recuperação contínua e a avaliação por competências.

- Orientar e estimular os docentes na realização de projetos interdisciplinares

- Acompanhamento dos ETIMs quanto as metodologias de aula, divisão de turmas para aulas de
laboratório, realização de aulas práticas conforme consta no Plano de Curso.
- Acompanhamento dos ETIMs quanto aos instrumentos e critérios de avaliação.
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Segundo dados levantados junto a Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no 1º semestre 2017
chegou a índices altos. As causas desta perda são diversas, como alunos que ficam desempregados, falta de
interesse pelo curso em si, absenteísmo docente, problemas de saúde do discente ou em sua família,
etc.   Portanto, pode-se perceber que as causas das perdas estão relacionadas tanto a motivações pessoais,
quanto a 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.

             A Coordenação Pedagógica vem trabalhando com a Orientação Educacional desta unidade há dois
anos, com foco, entre outros, na redução de 50% do índice de evasão escolar. Para o ano de 2018, redução
em 50% da evasão escolar no 3º módulo noturno do curso de Automação Industrial, e 3º módulo noturno
do curso de Contabilidade, bem como a mesma proporção de redução nos 1º, 2º e 4º módulos noturnos do
curso de Química, no 2º módulo noturno do curso de Segurança do Trabalho, bem como a redução nos
cursos ETIMs, em especial a 3ª Série do curso de Nutrição e Dietética e a 2ª Série do curso de Química.
 

- Apresentar o curso, para o 1º módulo de Química, durante a recepção na 1ª semana, esclarecendo os
objetivos, empregabilidade e área de atuação. Para as demais turmas acompanhadas, apresentar os
Componentes Curriculares que serão trabalhados no semestre, também durante a 1ª semana, importância
dos mesmos no itinerário formativo.

- Durante as Reuniões de Planejamento, de curso e Reunião Pedagógica, orientar quanto ao uso de
instrumentos diversificados e critérios de avaliação adequados as características de cada turma.
Capacitação dos docentes: “Avaliação Diagnóstica e sua importância”

- Verificar como cada coordenador de curso organizou e aplicou as avaliações diagnósticas, emitindo
relatório com os resultados, e divulgando para todos os docentes.

- Verificar o alinhamento dos PTDs e diário de classe, pelo sistema acadêmico, semanalmente.

- Quanto aos projetos interdisciplinares, será realizado um levantamento nas reuniões de Planejamento e
acompanhada a execução durante o desenvolvimento dos mesmos, inclusive os que constam no PPG.

- Acompanhar os alunos que apresentem baixa frequência, após monitoramento e acompanhamento dos
registros no NSA, verificando com os docentes o desempenho acadêmico e necessidade de recuperação
contínua, trabalhando juntamente com a Orientação Educacional;

- Orientar, conversar, atender os professores e coordenadores, levantando dados pertinentes à atuação dos
mesmos, didáticas em suas aulas, cumprimento das bases tecnológicas, verificação das mesmas através do
controle diário no NSA, a elaboração do PTD, bem como auxiliar os docentes na prática pedagógica;

- Fazer as comunicações em geral, e principalmente sobre as desistências de alunos e apresentar dados
para elaboração de ações que revertam essas situações, em momentos de reuniões pedagógicas, de
reuniões de curso e de planejamento;

- Através de reuniões e bate-papos informais, promover a integração entre os alunos e aluno/direção;
- Trabalhar os “cases” de sucesso que foram descobertos durante os projetos de Coordenação Pedagógica e
Orientação Educacional durante 2017.

- Atender, orientar e trabalhar, diretamente com os professores sobre procedimentos didáticos e
pedagógicos buscando facilitar o trabalho dos mesmos, visando à permanência do número de alunos
matriculados;

-  Capacitar os docentes sobre práticas pedagógicas, didáticas, registros da escola, procedimentos
didáticos, prazos e datas, dados dos alunos, através de reuniões, conversas e recepções aos mesmos;

- Orientar os alunos e professores quanto ao desenvolvimento das recuperações contínuas;
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- Acompanhar o processo das Progressões Parciais, verificando junto aos docentes os instrumentos e
critérios utilizados.

- Acompanhar as entregas de menções, os Conselhos de Classe Intermediários e Finais e, analisar as Atas
de Conselho de Classe para levantamento dos dados da assiduidade dos alunos;

- Assistir aulas práticas e teóricas dos cursos ETIMs Química e Nutrição, bem como os demais cursos,
verificando alinhamento com o Plano de Curso.

- Verificar os instrumentos e critérios de avaliação utilizados nos cursos ETIMs Química e Nutrição

Com a realização das atividades propostas no cronograma deste projeto, espera-se redução de 50% na
evasão nos cursos Técnicos em:

       Automação Industrial – 3º módulo –noturno;

       Contabilidade – 2º e 3º módulo – noturno;

       Química – 1º, 2º e 4º módulo – noturno;
       Segurança do Trabalho – 2º módulo – noturno

Nos ETIMs em:

        Nutrição e Dietética – 3ª Série

        Química – 2ª Série

 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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 2018.

Projeto: O Orientador e suas atribuições

Responsável(eis): Édio Elias Custódio

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

O foco principal do projeto é trabalhar para a redução de 50% na evasão dos nossos alunos. A ideia é
aproveitar as estratégias bem-sucedidas que já foram aplicadas no ano de 2017 e acrescentar novas ideias
incluindo a recuperação contínua como forma de acompanhar o desenvolvimento dos discentes, além de
acompanhamento dos alunos de PP’s (Progressão Parcial). Como forma de aumentar a permanência e atrair
novos alunos, irei trabalhar junto com a Coordenação Pedagógica a inserção de projetos direcionados para
cada curso / área. O desenvolvimento desses projetos será acompanhado durante todo o curso. Cada
projeto desenvolvido poderá ser acompanhado em conjunto com a Coordenação Pedagógica que ajudará o
Orientador a apresentá-los nas feiras em que a escola for participar. Esse trabalho focado em projetos será
primordial para apresentar para os alunos a capacidade de cada um em relação ao desenvolvimento de
projetos e facilitará o entendimento de determinadas Bases Tecnológicas e/ou Científicas apreendidos
durante o curso, permitindo ao aluno aproveitar as oportunidades de mercado, tendo como meio de
aproximação e mecanismo de exposição as feiras tecnológicas e as parcerias com as empresas. O
envolvimento direto dos discentes poderá resultar em uma possível redução da evasão, pois o aluno já terá
como ponto de partida exemplos concretos de como aproveitar ao máximo o seu curso e isso o ajudará a
concluí-lo.

Trabalhar para a redução de 50% na evasão, ao final do 1º e 2º semestre de 2018:
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1.    Nos cursos Técnicos em: 

Automação Industrial – 3º módulo –noturno;

Química – 1º, 2º e 4º módulo – noturno;

Contabilidade – 2º e 3º módulo – noturno;

Segurança do Trabalho – 2º módulo – noturno

 

 2.     Nos ETIMs em:

Nutrição e Dietética – 3ª Série

Química – 2ª Série

 

 OBJETIVO(S) ESPEFÍFICOS DO PROJETO:
       Apresentar as qualidades e a importância de cada curso para os alunos durante a aula inaugural e no

decorrer do curso propriamente dito;
       Fazer acompanhamento individual e em grupo dos alunos que apresentarem maiores dificuldades de
aprendizagem informando a CP e direção;

      Mapear as dificuldades de aprendizagem junto aos discentes com menção insuficiente, informando a CP e
Coordenadores de Curso, mensalmente.

       Acompanhar os alunos com baixa frequência, verificando semanalmente no Sistema Acadêmico-NSA e
apresentando relatório de atendimento à direção.

      Atendimento aos pais de alunos menores que apresentarem baixa frequência e/ou menção insuficiente.
      Acompanhar o desenvolvimento das PPs, auxiliando os alunos na organização de seus estudos.

De acordo com os dados levantados junto a Secretaria da Unidade Escolar, a perda escolar no 1º semestre
2017 chegaram a índices elevados, esses índices vêm sendo acompanhados desde o ano de 2016, e que
nos levou a ficar atentos em relação às desistências de alguns alunos em especial nos cursos técnicos
modulares noturnos. No início deste acompanhamento tivemos como foco principal da desistência o
desemprego por parte de alguns e consequentemente a falta de dinheiro para se locomover até a escola e
muitos apresentaram como justificativa da desistência a prioridade em trabalhar, além de ajustes que foram
sendo acompanhados em determinadas aulas, que apresentavam uma determinada falta de interesse por
alguns discentes. Esse acompanhamento continuou durante todo o ano de 2017 com resultados melhores
que em 2016, depois de serem detectados os devidos problemas e o aumento de desistência em
determinados cursos e a redução em outros. Além de acompanharmos essas perdas, também começamos a
detectar com mais precisão as causas o que nos levou a trabalhar mais de perto com os alunos e alguns
professores, sendo que entre esses motivos de desistência também haviam motivos pedagógicos e
absenteísmo docente que afetava diretamente as expectativas de alguns alunos e a sua permanência na
nossa Escola.

Por tudo isso, esse projeto terá como foco principal a redução de 50% do índice de evasão escolar
no 3º módulo noturno do curso de Automação Industrial, a mesma proporção de redução nos 1º, 2º
e 4º módulos noturnos do curso de Química, no 2º e 3º módulos noturnos do curso de
Contabilidade, aplicando o mesmo também para o 2º módulo noturno do curso de Segurança do
Trabalho e na mesma sequência acompanhando a redução nos cursos ETIMs em especial a 3ª Série do
curso de Nutrição e Dietética e a 2ª Série do curso de Química, envolvendo o acompanhamento do
rendimento escolar, o acompanhamento das PP’s junto com a Coordenação Pedagógica, e a continuidade da
oficina de currículo que poderá motivá-los a procura de estágios e oportunidades de colocação no mercado
de trabalho e o incentivo para a participação em feiras e eventos tecnológicos que também servirá de
vitrine para o sucesso do seu curso e da sua carreira profissional.
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Será apresentado aos novos alunos o potencial oferecido pela nossa Etec, as participações em feiras,
congressos e cases de sucesso. A ideia é incentivá-los a nunca deixar o curso e apresentar a
importância de aproveitá-lo até o final. 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. Também serão utilizados como exemplo os trabalhos
de “TCM, PTCC E DTCC” realizados pelos nossos alunos que apresentam um forte impacto de
profissionalismo dos nossos discentes e a qualidade ofertada em determinados cursos/aulas, o que poderá
servir como mais uma ferramenta motivadora que favorecerá a permanência desses nossos alunos na
escola.

Outra metodologia que será aplicada este ano durante a execução do nosso projeto, serão os vídeos de 3
minutos, os famosos PIT’s com os conteúdos relacionados aos cursos oferecidos pela nossa escola, no qual
os alunos poderão ter noção das oportunidades relacionadas em cada curso. Serão aproveitados todos os
projetos enviados para o INOVA que servirão de base para trabalhar com os alunos o desenvolvimento
de “Empresas Junior’s” relacionadas aos seus cursos, dando uma ideia do potencial do curso escolhido e
das necessidades do mercado de trabalho.

Como uma das estratégias 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 sensibilizá-los 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.

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 levando-os 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. Também será aproveitado 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 o Aulão
da FATEC que trabalhará em forma de parceria ofertando espaço físico e alguns professores durante os
sábados do ano de 2018.

O acompanhamento das PPs será mediante o Programa de Estudos, entregue ao aluno, verificando
individualmente as dificuldades do aluno em desenvolver a PP, a entrega das atividades e o cumprimento,
acionando os pais dos alunos que não apresentarem menções satisfatórias, entrega de trabalhos solicitados
e/ou presença nas avaliações agendadas.

Acompanhar os conselhos de Classe Intermediário e Final, desde o período de entrega das menções até a
análise das Atas de conselho de Classe.

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.

Fazer contato e agendar reunião com os pais, sempre que necessário.
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Redução da evasão em 50%, ao final do 1º e 2º semestre de 2018:

1.       Nos cursos Técnicos em:

•        Automação Industrial – 3º módulo –noturno;

•        Química – 1º, 2º e 4º módulo – noturno;

•        Contabilidade – 2º e 3º módulo – noturno;

•        Segurança do Trabalho – 2º módulo – noturno

2.        Nos ETIMs em:

•        Nutrição e Dietética – 3ª Série

•        Química – 2ª Série

 

Metas associadas:

-> Aumentar em 50% a visibilidade e melhorar a imagem da Etec Dr. Celso Giglio (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 2018.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Revitalização da Etec Dr. Celso Giglio

Responsável(eis): Gisele Marques Bizon

Data de Início: 03/01/2017

Data Final: 31/12/2019

Descrição:

Dando continuidade às ações para atingir a meta Melhorar as instalações prediais em 10% ao ano até 2020,  o ano
de 2017 foi bem ativo na manutenção predial, com utilização de recursos da APM e outras atividades utilizando
verba do CPS, a Etec providenciou a aquisição dos utensílios para cozinha destinado à produção de refeições,
pintura interna das salas de aulas e espaços específicos externos destinados à comunicação, a substituição de
diversas placas de drywall (por vandalismo ou infiltração), desobstrução das calhas e pequenos reparos que
refletiram na redução de infiltrações, substituição de luminárias em parte das áreas comuns, salas de aulas e
laboratórios, substituição das barras de segurança das portas corta fogo das escadas de incêndio, reativação das
câmeras de segurança, instalação de alarme na escada de incêndio com sensor de presença com acionamento
sonoro para acesso indevido e diversos reparos elétricos de pequeno e médio porte, instalação de cortinas nas
salas de aula e fechaduras anti-vandalismo. Realizamos manutenção na cabine primária, que reduziu as
recorrentes oscilações de energia elétrica. A roçagem dos espaços verdes aconteceu em parceria com a prefeitura
municipal.

Com recursos do PDDE, adquirimos ventiladores e equipamentos para o laboratório de avaliação nutricional
(estadiômetro) e técnica dietética (balança digital). 

Com o objetivo de reduzir as constantes ações de depredação e estimular a preservação das instalações,
destinamos uma parede da entrada do prédio para a realização de um grafite, que se tornou um grande evento
entre os alunos. O profissional convidado para a elaboração da arte e realização do grafite é de grande influência
na região.  

http://cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=22653
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Em 2018 instalamos 10 conjuntos de mesas com 4 bancos de concreto com tabuleiro de xadrez/dama no jardim
de inverno, utilizando recursos da APM. 
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

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

 

REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 

Aos 19/04/2018 reuniram-se em caráter extraordinário o Conselho de Escola da Etec Dr. Celso Giglio com a seguinte pauta:

- apresentação do PPG 2018-2022, que foi aprovado pelo Conselho.

Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou os trabalhos e lavrou a presente ata que segue assinada pelos presentes.

 

Segmento Nome Assinatura

Diretora Gisele Marques Bizon  

Aluno egresso atuante em sua área de formação técnica Rodrigo de Oliveira Ecclissi  

Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos

cursos
Amanda da Silva Santos

 

Representante de demais segmentos de interesse da escola Luiz Cezar Pena  

Representante das diretorias de serviços e relações institucionais Mauro Augusto Zuffo  

Representante dos professores
 

Jorge Luis Costa  

Representante dos servidores técnico e administrativos Édio Elias Custódio  

Representante dos pais de alunos Ana Leite Guedes Silva  

Representante dos alunos Caio Lucas Ambrósio dos Santos  

Representante das instituições auxiliares Aline Grossi  

Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos Márcio Grossi  



28/05/2018 Centro Paula Souza

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

 
© Copyright 2008, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia

http://www.p2s.com.br/

