PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO 2021 - 2025
ETEC DE TABOÃO DA SERRA

Introdução
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A Etec de Taboão da Serra, criada em 21/03/2018, se desenvolve com o
propósito de se tornar referência em formação profissional de qualidade na região
que está inserida. Inspirado nos princípios da Gestão Democrática e Participativa, o
trabalho coletivo está presente em prol da valorização dos partícipes do processo
educacional, que aumenta o sentimento de pertencimento de todos os envolvidos.
Um planejamento adequado é fundamental, caso contrário, muitos na escola serão
engolidos por um ativismo sem fim. É comum nas escolas brasileiras a comparação
com “bombeiros” em que a equipe escolar lida com “incêndios” todos os dias,
atormentando e tomando muitas horas de trabalho, pois os problemas do cotidiano
surgem sem autorização e sem lista de prioridades, assim, reforça-se a necessidade
deste trabalho. A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem
teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a
práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.” (FREIRE, 1996, p. 25). Este
Plano Plurianual de Gestão é fruto de um planejamento estratégico, que demandou
muito trabalho e fases, distribuídas no período de dezembro de 2020 até junho de
2021. Contempla a legislação vigente, especialmente a LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
bem como o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Destaca-se ainda, o conjunto de
Leis Federais, Estaduais e Orientações do Centro Paula Souza, que nortearam
atividades e processos, administrativos e pedagógico, no ano de 2020/21, em
decorrência da pandemia global provocada pela Covid-19. O processo de
planejamento teve início em dezembro de 2020, nas reuniões de planejamento,
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momentos de apresentação e discussões iniciais sobre os resultados do WEBSAI,
aproveitamento

escolar

de

2020,

aprovações,

retenções,

desistências,

trancamentos, abandonos, volume de promoção com progressão parcial, análise
vertical e horizontal das atas de conselho final, demanda de vestibulinho e processo
seletivo para vagas remanescentes. Já em 2021, as duas reuniões de planejamento
realizadas no mês de fevereiro se mostraram extremamente importantes no
estabelecimento de ações e procedimentos, com base nos resultados obtidos no ano
anterior.
Nestes encontros elabora-se a Análise SWOT, resgata-se os indicadores de
evasão escolar,progressão parcial, resultados dos projetos de coordenação
pedagógica e orientação educacional, parcerias escola-empresas, demanda do
vestibulinho, resultado do processo seletivo para vagas remanescentes, atividades
desenvolvidas pelas coordenações de curso e desenvolve-se uma atividade prática
visando uma proposta de intervenção frente aos resultados do WEBSAI. Este Plano
Plurianual de Gestão, que vislumbra o período de 2021 a 2025, expressa a vontade
coletiva da comunidade escolar, seus objetivos educacionais, suas metas e os
mecanismos organizacionais que serão utilizados para o alcance dos objetivos
estabelecidos coletivamente, assim, construímos um ambiente propositivo em prol
da transformação, evolução da realidade escolar e de superação pelos desafios
educacionais impostos pela pandemia desde 2020.

Histórico
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A Etec de Taboão da Serra iniciou suas atividades em fevereiro de 2018
como classe descentralizada da Etec de Embu. Os meses iniciais da escola contou
com um coordenador de classe descentralizada e dois coordenadores de curso, o
quadro de professores foi montado a partir dos pedidos de ampliação de carga
horária de professores de outras unidades do Centro Paula Souza. Ingressam 80
alunos no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (em período
integral) e 80 alunos no curso Técnico em Informática (modular - noturno), as
primeiras aulas da base técnica são teóricas em função da não existência de rede
elétrica para ligar os equipamentos disponíveis na unidade.
São diversos equipamentos e mobiliários recebidos. O Centro Paula Souza se
articula e promove a execução de obra de instalações elétrica e lógica. Em 21 de
março de 2018, o então Governador do Estado de São Paulo GERALDO ALCKMIN,
cria a ETEC de Taboão da Serra através do DECRETO Nº 63.293. O coordenador
de classe descentralizada é designado Diretor de Escola Técnica, o CPS
disponibiliza dois empregos públicos (diretor de serviço e assistente administrativo) e
Hora Atividade Específica (HAE) para o exercício das funções de Diretor de Serviço,
Parcerias Escola-Empresa, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e
Coordenação de Laboratório. Novos processos são implementados e a escola
impulsionada. A Etec de Taboão da Serra foi muito bem acolhida na região,
percebe-se com clareza o quanto foi desejada por todos na região. Os pais e alunos
apoiam todas as ações da escola, acreditam na proposta do ensino técnico. A
Prefeitura Municipal colabora com muitas necessidades da Etec de Taboão da
Serra, um novo convênio está em fase de elaboração.
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VINICIUS MIEKUSZ SALGADO DE VASCONCELOS
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✔
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Representante dos pais de aluno

✔
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✔
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✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Representante dos alunos
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Coordenação de Curso
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✔
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Coordenação de Curso
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✔
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✔
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Legenda das etapas
I - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / Projetos
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Projeto Político Pedagógico
Introdução
Fruto do convênio entre a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a Etec de Taboão da Serra inicia
suas atividades em fevereiro de 2018, ainda como Classe Descentralizada da Etec
de Embu. Ingressam 80 alunos para o curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio em período integral e 80 alunos no curso Técnico em Informática no
período noturno. Em março de do mesmo ano é publicado o Decreto Nº 63.293 que
cria a Escola Técnica Estadual de Taboão da Serra. No segundo semestre acontece
o ingresso de mais 40 alunos no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas,
deste então, este curso é ofertado na modalidade concomitante/subsequente e
integrada ao ensino médio.
Taboão da Serra está localizada na região Sudoeste da Grande São Paulo.
Boa parte do seu pequeno território (20,39km²) faz limite com a capital, mais
precisamente com o bairro do Campo Limpo. É o quarto menor município, em área
geográfica, do Estado de São Paulo. Tem como vizinhos a capital paulista, Embu
das Artes e uma pequena divisa com Cotia. De acordo com o IBGE, a população em
2010 era de 244.528 habitantes, o que gera uma densidade demográfica de quase
12 mil habitantes por quilometro quadrado.
Situada na Praça Miguel Ortega, nº 135 – Parque Assunção, a Etec de
Taboão da Serra está localizada em uma região privilegiada no município, faz divisa
com a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e com a EE Jornalista Wandick
Freitas, é cercada de diversos equipamentos públicos da Prefeitura, como a
Secretaria de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Secretaria de Planejamento,
Parque das Hortênsias, entre outros.
A principal via para quem vem de São Paulo é a Avenida Francisco Morato,
outra opção é a Avenida Eliseu de Almeida, ou mesmo a Estrada do Campo limpo.
Aqueles que vêm do interior utilizam a Rodovia Régis Bittencourt ou a Rodovia
Raposo Tavares. O transporte público é ofertado exclusivamente por ônibus. Em
frente a escola tem um ponto por qual trafegam diversas linhas municipais e
intermunicipais. Na Rodovia Régis Bittencourt trafegam demais linhas de ônibus da
região, a distância aproximada é de 200 metros.
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A publicação do Ministério das Cidades em seu Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento informa que Taboão da Serra tem posição de
destaque no Brasil (48ª posição), a cidade se destaca pelo abastecimento de água
potável, que chega a 100% das residências e no atendimento de esgoto com 90%
de imóveis do município atendidos. No entanto, o tratamento de esgoto ainda é
muito baixo na cidade, apenas 30,57%. Muito próximo da lateral da escola há um
córrego, que traz muitas preocupações em função dos vetores de doenças.
A Etec de Taboão da Serra é a única escola de curto técnico gratuito no
município, o SENAC de Taboão da Serra oferta o curso técnico, mas é pago. Há
oferta de vagas em curso superior em faculdades privadas, o município não conta
com ensino superior gratuito. Temos então o desafio de oportunizar aos munícipes,
uma educação profissional gratuita de qualidade, bem como ao setor produtivo,
profissionais qualificados para atender as demandas de um mundo globalizado.
Como foi feito o planejamento do PPG 2021-2025
O processo de planejamento teve início em dezembro de 2020, nas reuniões
de planejamento, momentos de apresentação e discussões iniciais sobre os
resultados do WEBSAI, aproveitamento escolar de 2020, aprovações, retenções,
desistências, trancamentos, abandonos, volume de promoção com progressão
parcial, análise vertical e horizontal das atas de conselho final, demanda de
vestibulinho e processo seletivo para vagas remanescentes.
Já em 2021, as duas reuniões de planejamento realizadas no mês de
fevereiro se mostraram extremamente importantes no estabelecimento de ações e
procedimentos, com base nos resultados obtidos no ano anterior. Nestes encontros
elabora-se a Análise SWOT, resgata-se os indicadores de evasão escolar,
progressão parcial, resultados dos projetos de coordenação pedagógica e
orientação educacional, parcerias escola-empresas, demanda do vestibulinho,
resultado do processo seletivo para vagas remanescentes, atividades desenvolvidas
pelas coordenações de curso e desenvolve-se uma atividade prática visando uma
proposta de intervenção frente aos resultados do WEBSAI.
O rito definido vislumbrando o término deste Plano Plurianual de Gestão se
mostrou desafiador em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, a escola
procura se reinventar em função da nova realidade que paira sobre todos os
sistemas escolares, em escala global, desta forma, algumas propostas de melhorias
foram adiadas, alguns projetos suspensos temporariamente e outros ajustados.
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O momento impôs mudanças significativas e ajustes em práticas para
continuidade dos itinerários formativos. As principais legislações e orientações que
regulamentaram o atual momento e este Plano Plurianual de Gestão foram:
Legislação Nacional e Estadual:
• Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena
para o estado de São Paulo;
• Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto à
reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus,
para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;
• Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 - reorganização do
Calendário Escolar;
Legislação e Orientação CPS:
• Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da
plataforma MS Teams e deu orientações quanto ao uso do Plano de Orientação para
aprendizagem a Distância – POAD, Registro de frequência e acompanhamento
pedagógico quanto ao rendimento escolar; • Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020;
• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações
quanto à reorganização do Calendário Escolar 2020;
• Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/ Geslinf, de 15/05/2020 orientações para retirada e entrega de material pedagógico aos alunos;
• Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações
para o 2.º Semestre letivo – 2020;
• Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de 14/07/2020 –
orientações quanto às turmas concluintes do 1º semestre de 2020 e anexo das
indicações de Cursos;
• Memorando Circular 001/2021 – Cetec/GSE/Geped, referente ao Plano de Retorno
às atividades escolares presenciais nas Etecs;
• Memorando Circular 004/2021 – GSE/Geped, referente a retomada das atividades
escolares 2021;

88 / / 9494

• Memorando Circular 003/2021 – GSE/Geped sobre Orientações para o
Planejamento Pedagógico 2021;
• Memorando 09/2021 - GSE/Geped/Geve com orientações para organização do
Conselho de Classe Intermediário - 1ºsemestre 2021.
Frente ao atual cenário, este Plano Plurianual de Gestão, que vislumbra o
período de 2021 a 2025, expressa a vontade coletiva da comunidade escolar, seus
objetivos educacionais, suas metas e os mecanismos organizacionais que serão
utilizados para o alcance dos objetivos estabelecidos coletivamente, assim,
construímos um ambiente propositivo em prol da transformação, evolução da
realidade escolar e de superação pelos desafios educacionais impostos pela
pandemia de 2020/21.
Princípios pedagógicos
Os princípios pedagógicos que norteiam o trabalho da equipe escolar nascem
do trabalho coletivo, que traz a diversidade de pensamentos autônomos, assim,
reconhecida a autonomia dos indivíduos, é possível construir um ambiente
propositivo em prol da transformação da realidade. É desafiador articular todas estas
forças, todas opiniões são respeitadas e consideradas para a tomada de decisão,
construindo assim, um espaço de respeito das diferenças e das minorias, um
trabalho coletivo é construído e todos são incluídos nos processos existentes.
Valores
Respeito a diversidade e a pluralidade;
Gestão democrática e participativa;
Inovação e empreendedorismo;
Compromisso com a excelência e profissionalismo;
Valorização e desenvolvimento humano.
Aulas Remotas
Segundo comunicado Corona vírus - 6, expedido em 19 de março de 2020 em
conformidade com determinação anunciada pelo governador João Dória, a partir do
dia 23/03/2020 os docentes entraram em recesso escolar até 21/04/2020. Mediante
descrito e orientado no Memorando Circular nº013/2020 - GSE/Geped/Geve, foi
instruindo aos docentes e equipe pedagógica da unidade sobre a retomada das
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atividades letivas remotas e com isso, todos buscaram acolher, adaptar suas
didáticas para aulas remotas, outrora direcionada para aulas presenciais.
Para condução das aulas foi estudado e implantado o uso do Microsoft Teams
como plataforma oficial de aprendizagem remota. O Microsoft Teams é uma
plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo,
videoconferências, armazenamento de arquivos (incluindo colaboração em arquivos)
e integração de aplicativos no local de trabalho. Com os dados das turmas contidos
no Sistema Acadêmico SIGA, foram criadas equipes correspondentes aos
componentes curriculares e no caso de aulas técnicas de desenvolvimento de
sistemas, as divisões das turmas foram replicadas nas equipes das plataformas. As
metodologias aplicadas outrora presencialmente, aos poucos foram adaptadas a
aulas remotas, os professores se apropriaram da ferramenta, utilizando as vídeochamadas em aulas síncronas, disponibilizando a gravação para os alunos
acompanharem de forma síncrona, são utilizados e disponibilizados vídeo de apoio
para aulas remotas, compartilhado materiais digitais assim como elaboradas tarefas
com prazo de entrega mínimo de uma semana. Para as aulas práticas, os
professores devido a demanda, muitas vezes adaptaram as práticas para ambientes
de desenvolvimentos de sistemas online, ou aplicativos mais leves que possam ser
executados em computadores e notebooks menos atualizados. Para atender alunos
que possuem apenas dispositivos móveis, os docentes buscam ofertar atividades em
questionário, formulários virtuais, laboratórios e simuladores virtuais, além de outros
aplicativos para diversificar as aulas. Trabalhos em grupo também são conduzidos
na plataforma virtual, onde os discentes podem se reunir de forma virtual, gravar
vídeos de apresentação ou realizar apresentações síncronas, além de praticar
atividades colaborativas diversas.
Elaboração do POAD
No início de cada período letivo, nas reuniões de planejamento das atividades
Acadêmicas e Pedagógicas, os professores analisam o perfil das turmas e os
indicadores escolares para a elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD), com
a demanda das aulas remotas se viu necessário a criação do Plano de Orientação
para Aprendizagem a Distância (POAD), O plano consiste em um planejamento
mensal das aulas remotas composto de competências, habilidades, bases
tecnológicas, atividades propostas, metodologias e instrumentos de avaliação de
acordo com o plano de curso para o período e inserido no sistema acadêmico SIGA.
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Este trabalho coletivo proporciona maior efetividade na realização dos projetos
interdisciplinares. O professor, seguindo as determinações do Regimento Comum
das Etecs, do Plano de Curso e orientações das coordenações, possui autonomia
para a definição das melhores metodologias de ensino bem como dos instrumentos
de avaliação que utilizarão no desenvolvimento das Competências e Habilidades
previstas em seu componente curricular.
Acompanhamento dos projetos da Unidade
Os projetos são avaliados e acompanhados pelos professores, coordenação
de curso e pedagógica quando estão vinculados a componentes curriculares, os
projetos articulados com a comunidade escolar são acompanhados por toda a
equipe de gestão, desde a proposta até a execução, este acompanhamento se dá
nas reuniões de equipe de gestão e na análise dos relatórios.
Oferta do componente curricular Língua Espanhola
A proposta curricular está em consonância com a Lei 9394/96, com os
Parâmetros Curriculares Nacionais e com o Regimento Comum das ETECs, tem
bases nos pressupostos teóricos estabelecidos pelo Centro Paula Souza, através da
Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC em seu Grupo de Formulação e
Análises Curriculares. A organização curricular dos cursos ofertados na unidade
escolar foi elaborada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Informação e
Comunicação”. A parte diversificada do itinerário formativo do curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio, bem como o curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio conta com aulas de
Língua Estrangeira Moderna – Espanhol. As organizações curriculares e o
Calendário Escolar foram homologados pela Supervisão Pedagógica Educacional e
ficam disponíveis para consulta na Unidade Escolar.
Oferta dos componentes curriculares Filosofia e Sociologia
A proposta curricular está em consonância com a Lei 9394/96, com os
Parâmetros Curriculares Nacionais e com o Regimento Comum das ETECs, tem
bases nos pressupostos teóricos estabelecidos pelo Centro Paula Souza, através da
Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC em seu Grupo de Formulação e
Análises Curriculares. A organização curricular dos cursos ofertados na unidade
escolar foi elaborada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Informação e
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Comunicação”. Os componentes curriculares Filosofia e Sociologia, no curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio são ofertados através de uma
aula semanal cada, nos três anos do curso, já no curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, a oferta do componente
curricular Filosofia é realizada por duas aulas semanais na primeira série e
Sociologia com duas aulas na terceira série. As organizações curriculares e o
Calendário Escolar foram homologados pela Supervisão Pedagógica Educacional e
ficam disponíveis para consulta na Unidade Escolar.
Cursos oferecidos por período
O convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o
Centro Paula Souza contou com um estudo sobre a vocação produtiva da região,
ficou estabelecida a oferta do curso Técnico em Informática, Técnico em Química e
o Técnico em Automação Industrial. A primeira parte da obra de construção do
prédio está concluída, a segunda parte, onde existe a previsão dos laboratórios de
química e automação industrial encontra-se inacabada. Neste cenário, a primeira
oferta de curso contou com 80 vagas no curso de Técnico em Informática (período
noturno) e 80 vagas no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
(período integral).
No segundo semestre de 2018 ocorreu a descontinuidade da oferta do curso
Técnico em informática, foi substituída pelo curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Foram 40 vagas disponibilizadas no período noturno. O processo seletivo
para ingresso no primeiro semestre de 2020 ofertou 80 vagas no curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio (período integral) e 40
vagas no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (período noturno).
No primeiro semestre de 2021 ocorreu a substituição do curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas pelo curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
(com até 20% online), vislumbra-se potencializar processos de ensino-aprendizagem
com o ensino híbrido.
Perfil profissional
Habilitação

Profissional

de

TÉCNICO

EM

DESENVOLVIMENTO

DE

SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que
desenvolve sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.
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Modela, implementa e mantém banco de dados. Utiliza linguagem de programação
específica. Realiza testes de programas de computador. Mantém registros para
análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica
princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de
computador.
Habilitação

Profissional

de

TÉCNICO

EM

DESENVOLVIMENTO

DE

SISTEMAS
O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que
analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas
de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação
específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.
Sistema de avaliação
Outro aspecto muito relevante na unidade escolar é a forma da avaliação da
aprendizagem. Entendemos que a avaliação está voltada para o progresso dos
alunos, suas necessidades e capacidades, para melhoria do ensino, melhoria da
qualidade dos recursos materiais utilizados, das estratégias de ensino, da escolha
de instrumentos de avaliação, da organização e sequência dos conteúdos, enfim,
utilizamos para constatar progressos e dificuldades no trabalho e, com base nos
dados, reorientar o trabalho escolar. Esta visão ampla indica que tanto aluno como
professor são sujeitos e alcançados pela avaliação.
Devido a pandemia do Corona vírus (Covid-19), consequentemente o
distanciamento social o que levou a demanda de aulas remotas, os instrumentos e
métodos de avaliação tiveram de se reinventar. A plataforma virtual Microsoft Teams
possibilita agendar tarefas, realizar questionários com resposta correta automática,
além de poder ser atribuídas as avalições por competência com a inserção de
conceitos/menções. Além disso os alunos podem realizar apresentações/seminários
por vídeo gravado ou videoconferência, se utilizando da plataforma online, além de
diversas ferramentas disponíveis na internet que o docente pode incorporar em suas
estratégias de avaliação e aprendizagem.
A avaliação no processo de ensino e aprendizagem segue fielmente as
diretrizes estabelecidas pelo Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e tem por objetivos: I.
diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos
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alunos; II. orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; III.
subsidiar a reorganização do trabalho docente; IV. subsidiar as decisões do
Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de alunos.
Os professores elaboram uma síntese do rendimento do aluno, parciais e
finais, que são expressas em menções, com as seguintes definições operacionais:
Menção

Conceito

Definição Operacional

MB

EXCELENTE

O aluno obteve excelente desempenho no
desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

B

BOM

O
aluno
obteve
bom
desempenho
no
desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

R

REGULAR

O aluno obteve desempenho regular no
desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

I

INSATISFÁT
ORIO

O aluno obteve desempenho insatisfatório no
desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

O registro do rendimento dos alunos é realizado no sistema SIGA (Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica). Na elaboração do Plano de Trabalho Docente e
visto a demanda das aulas remotas, no Plano de Orientação para aprendizagem a
distância, são definidos os instrumentos de avaliação que serão utilizados no
desenvolvimento de cada competência. O professor pode incluir instrumentos
diversos,

mas

o

sistema

já

apresenta

aqueles

mais

utilizados,

são

eles: Autoavaliação; Avaliação Escrita; Avaliação Oral; Avaliação Prática; Debate;
Entrevista; Estudo de Caso; Lista de Exercícios; Observação Direta; Outros;
Participação em aula; Portfólio de Atividades; Produção Textual; Projeto;
Recuperação;

Relatório;

Seminário/Apresentação;

Simulações;

Sinopse;

Trabalho/Pesquisa.
Processo de recuperação
Em situações de rendimento insatisfatório dos alunos durante o semestre/ano
letivo, são oferecidos estudos de recuperação contínua, este processo versa sobre
um conjunto de estratégias aplicadas com o objetivo de recuperar conteúdos
essenciais que não foram assimilados e/ou competências não desenvolvidas pelo
aluno. Não se trata de “recuperação de menção”, é uma estratégia pedagógica que
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evita

eventuais

lacunas

de

aprendizagem,

que

leva

em

consideração

particularidades de cada aluno com o oferecimento de alternativas de aprendizados
em prol da aquisição da competência.
Colaborando com as práticas docentes de recuperação contínua, encontramse em andamento alguns grupos de estudos criados como apoio pela plataforma
Microsoft Teams. Basicamente, os alunos que se destacam em sala de aula se
reúnem com os demais no contraturno a fim de compartilhar saberes de
determinadas tarefas ou exercícios mais complexos e socializando e ampliando
conhecimentos.
Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido
rendimento expresso pelas menções “MB”, “B” ou “R”, nos componentes e
frequência mínima de 75% do total de horas de efetivo trabalho escolar,
considerando o conjunto dos componentes curriculares, após decisão do Conselho
de Classe.
Progressão Parcial
O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares,
exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, pode ser
classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial,
devendo submeter-se, nessa série/módulo, a um programa especial de estudos.
Em conjunto temos a Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso e
Orientação Educacional encarregadas de mapear, sistematizar, instruir e avaliar a
elaboração do programa especial de estudos e do desenvolvimento das
Progressões Parciais e suas contribuições para o desenvolvimento de competências
nos alunos.
Devido a pandemia, utiliza-se a plataforma remota Microsoft Teams, onde foi
criada uma equipe de progressão parcial para acompanhamento e suporte das
atividades desenvolvidas.
Trabalho de Conclusão de Curso
Desde 2009, o TCC - Trabalho de Conclusão de Curso passou a ser requisito
obrigatório para a formação dos alunos. Nos planos, o TCC é parte integrante da
matriz curricular dos cursos.
Segundo o artigo 1º do regulamento geral do Trabalho de Conclusão de
Curso do Centro Paula Souza: “O TCC constitui-se numa atividade escolar de
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sistematização do conhecimento sobre o 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”.
Por regulamentação da Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC, artigo
3º: “Os trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento próprio da
Unidade Escolar, aprovado pelo Conselho de Escola”. Isso significa que a escola
deve respeitar o regulamento geral do CPS, porém deve definir as especificidades
referentes ao planejamento e o desenvolvimento dos TCCs na unidade escolar.
I.

o trabalho deverá ser feito preferencialmente em equipes, sendo de no
mínimo 3 e de no máximo 6 integrantes.

II.

é obrigatório a utilização do “diário de bordo”, tanto no PTCC (Planejamento
do TCC), quanto no DTCC (Desenvolvimento do TCC). Porém ele poderá ser
feito no formato digital, ou em formato de documento, conforme definido pelo
orientador no início do semestre.

Art.1º - Aulas Remotas/ Orientação Remota (obrigatório):
Segundo comunicado Corona vírus - 6, expedido em 19 de março de 2020 em
conformidade com determinação anunciada pelo governador João Dória, a partir do
dia 23/03/2020 os docentes entraram em recesso escolar até 21/04/2020, mediante
descrito e orientado no Memorando Circular nº013/2020 - GSE/Geped/Geve, foi
instruindo aos docentes e equipe pedagógica da unidade sobre a retomada das
atividades letivas remotas e com isso, todos buscaram acolher, adaptar suas
didáticas para aulas remotas, outrora direcionada para aulas presenciais.
Aulas práticas adotaram, mais fortemente laboratórios e simuladores virtuais.
O trabalho de conclusão de curso em Desenvolvimento de Sistemas, no que se
remete ao planejamento (PTCC) para o 2º Módulo e desenvolvimento (DTCC) para o
3º módulo, também buscou se readequar quanto a orientação dos trabalhos, com o
professor realizando atendimentos aos grupos de TCC em reuniões remotas no
Microsoft Teams, ao solicitar que a produção textual seja realizada e entregue via
arquivos .DOC ou .PDF, assim como os diários de bordo, ambos entregues em
Tarefas, ferramenta do Microsoft Teams,

assim como em suas prévias de

apresentação (Seminários) realizados conforme planejamento em POAD, onde o
discente pode-se gravar um vídeo destas apresentações ou apresentar para o
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professor orientador em videoconferência na equipe correspondente ao componente
curricular.
As orientações mediantes demandas especificas de cada tema, são
realizadas via chat e/ou vídeo chamadas também em ambiente virtual.
Art.2º - Do Trabalho Escrito/produção textual (obrigatório):
I.

o trabalho escrito será do tipo: Monografia;

II.

deve possuir uma folha de rosto seguindo o padrão da nossa Etec;

III.

seguir as normas da ABNT (modelo disponibilizado pela Etec de Taboão da
Serra);

IV.

entregue ao professor em arquivo .doc ou .pdf via tarefas no ambiente
remoto;

Art. 3º - Da Apresentação Oral (obrigatória):
Os discentes, conforme orientação do professor, realizam gravação de vídeo
onde é entregue o arquivo de vídeo em tarefas no Microsoft Teams ou se utilizando
de algum meio acordado com o professor, dentro da plataforma de aulas remotas.
Também são realizadas vídeo-chamadas, onde o orientador possa avaliar os
trabalhos apresentados. Para validação dos TCCs, atendendo a demanda aulas
virtuais, os alunos gravam em vídeo a apresentação final do seu trabalho, utilizando
o Microsoft TEAMS com o Microsoft Stream ou outra ferramenta de escolha do
grupo do TCC e disponibilizam aos membros da comissão de validação formada por
professores da unidade, em um canal na plataforma virtual, para que possam ser
aplicadas efetivamente as considerações em cima do conteúdo apresentado. Para
tanto, o discente deve na entrega do trabalho de conclusão de curso,
I.

criar de vídeo (estilo “pitch”, com extensão .mp4) que apresenta o TCC, para
ser divulgado nas redes sociais, sites e afins (máximo 3 minutos);

II.

realizar

apresentação

em

vídeo

de

apresentação

formal,

contendo

demonstração do sistema, software, APP, etc., para comissão validadora em
um dia determinado e marcado pela Unidade escolar no ambiente virtual
Oficial (Microsoft Teams);
III.

todos os integrantes da equipe devem apresentar;
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IV.

a

equipe

deve

estar

adequadamente

trajada

(podem

definir

uma

padronização, ou vestimenta como para uma entrevista de emprego), caso
estejam presentes nas imagens em vídeo;
V.

a apresentação validação se dará em ambiente virtual ( Microsoft Teams)
onde uma comissão de validação composta pelo professor orientador e mais
dois professores convidados da Unidade Escolar (poderá ainda integrar um
convidado de outra instituição de ensino ou profissional do setor produtivo, a
critério do Coordenador de Curso), farão a validação do TCC.

Art. 4º - Das Entregas:
I.

na data estipulada pelo professor orientador (mínimo duas semanas antes
das apresentações finais), deverá ser entregue o vídeo “pitch”.

II.

na data estipulada pelo professor orientador, deverá ser entregue o vídeo de
apresentação formal, a fim de organização para o dia de apresentação de
validação.

III.

na data estipulada pelo professor orientador, deverá ser entregue 1 (uma)
cópia do arquivo da Monografia, e no caso do DTCC deve ser inserido no
ambiente virtual o arquivo da Monografia em formato .pdf, incluindo os
arquivos dos softwares, sistemas ou APPs desenvolvidos.

IV.

a equipe deverá preencher um formulário juntamente, sobre autorização de
divulgação dos trabalhos para o uso acadêmico na instituição.
Deverá constar em um repositório disponibilizado em ambiente virtual o

arquivo contando todos os trabalhos desenvolvidos pela turma.
Obs: Os representantes sob orientação do professor do componente
tecnológico de DTCC e/ou Coordenador de Curso, ficarão incumbidos de organizar
todos os trabalhos em pastas identificadas pelo tema do projeto, reunidos em um
arquivo

compactado

(Ex:

TCCs

-

Técnico

em

Desenvolvimento

de

Sistemas/2ºsemestre 2020.rar) e inserido em um repositório virtual com todos os
trabalhos da turma.
Art. 5º - Da Avaliação:
I.

a avaliação envolverá a apreciação do desenvolvimento do TCC durante o
semestre;
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II.

análise do “diário de bordo”;

III.

participações e desempenho nas prévias das apresentações gravadas em
vídeo em ambiente virtual ou realizadas por vídeo-chamadas no Microsoft
Teams;

IV.

produção textual de acordo com as normas;

V.

apresentação final gravada em vídeo, disponibilizado em plataforma virtual;
Obs: Fazem parte das instruções de os arquivos “Manual.pdf” e “Máscara-

Monografia-TCC_Etec-de-taboão-da-Serra.doc”, passível de atualização a qualquer
momento, conforme demanda.
Acompanhamento de estágio
Nenhum dos cursos ofertados na unidade escolar exige o cumprimento de
estágio supervisionado, na organização curricular dos respectivos cursos há
previsão de horas-aula de práticas profissionais, que poderão ser desenvolvidas
integralmente na escola e/ou em empresas da região. Essas práticas ocorrerão com
a utilização de procedimentos didáticos como simulações, experiências, ensaios e
demais técnicas de ensino que permitam a vivência dos alunos em situações
próximas à realidade do setor produtivo. O trabalho com projetos, estudos de caso,
visitas técnicas monitoradas, pesquisas de campo e aulas práticas em laboratórios
devem garantir o desenvolvimento de competências específicas da área de
formação.

Programas de aprendizagem
A unidade escolar, através do Centro Paula Souza, mantém convênio com o
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Núcleo Brasileiro de Estágios
(NUBE), apesar da não obrigatoriedade do estágio nos cursos ofertados, são vários
alunos que participam de programas de estágios dos parceiros e são acompanhados
pela professora que responde pelo projeto HAE do Núcleo de Relações
Institucionais.
Parcerias
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está atendendo diversas
demandas existentes na unidade escolar, ainda que não foi formalizado um
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convênio com o Centro Paula Souza. Já forneceram equipe para organização da
escola no início das atividades, manutenção das áreas verdes, serviços de elétrica
em problema na cabine primária, desinsetização, desratização, poda de árvores,
publicidade no site da prefeitura sobre Vestibulinho, impressão de material do
Vestibulinho, publicidade para os processos seletivos docente.
Merenda escolar
Através do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno (DAAA) da
Secretaria da Educação do Estado De São Paulo, é ofertada a merenda seca aos
alunos, tanto do ensino integral quando dos modulares.
A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e
dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das
diretrizes estabelecidas na Lei n° 11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE nº
26/2013.
A implantação e manutenção da alimentação escolar nas escolas técnicas do
Estado de São Paulo exige o desenvolvimento de ações para um atendimento
adequado e respectivo cumprimento às normas de execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar com o oferecimento de refeições aos alunos.
A Secretaria de Educação através de seus órgãos responsáveis, gerencia o
Programa no Estado de São Paulo para fornecimento direto ou indireto de
Alimentação Escolar para os alunos da Educação Básica da rede pública estadual,
que é realizado através de duas Gestões: Centralizada e Descentralizada.
Taboão da Serra é um município que pertence a Gestão Centralizada do
Programa de Alimentação Escolar. O gerenciamento da alimentação escolar das
escolas estaduais pertencentes à Gestão centralizada PNAE é realizado pela
Secretaria de Estado de Educação – SEE que é a Entidade Executora para este tipo
de Gestão, ou seja, para estas unidades escolares a SEE, através dos órgãos
responsáveis, planeja e define o cardápio, realizando todas as atividades que
permitam a operacionalização do Programa: planejamento e elaboração de
cardápios, aquisição dos alimentos, estocagem, distribuição, controles, supervisão e
avaliação do Programa.
A Etec de Taboão da Serra foi criada por meio do Decreto nº 63.293, de
21/03/2018, no entanto, o programa de alimentação escolar foi habilitado para
atendimento apenas em 2021.
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Recepção dos alunos ingressantes
Todo início de semestre acontece a Aula Inaugural, com a Direção,
Coordenação de Curso, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e
professores. Esta recepção dos alunos na primeira semana esclarece os objetivos e
a proposta curricular de cada habilitação, apresenta os procedimentos didáticos
utilizados para o desenvolvimento de competências e habilidades, apresenta o
sistema de avaliação e critérios de desempenho, metodologia de recuperação da
aprendizagem e sensibiliza os ingressantes sobre as oportunidades no mundo do
trabalho para o profissional técnico formado.
Com a necessidade das aulas remotas devido a pandemia, também, foram
disponibilizadas apresentações de vídeos MasterClass.
Com a utilização da plataforma Microsoft Teams toda recepção e acolhimento
no período da pandemia é feito de forma remota. Equipes de Orientação
Educacional dão suporte diário aos alunos dando direcionamento pedagógico,
compartilhando o manual do aluno, o calendário escolar, roteiros de estudos, entre
outros.
Eventos, palestras e visitas técnicas
FEIRA DAS PROFISSÕES - O projeto consiste no desenvolvimento anual de
projetos, reflexões e debates a respeito do Mercado de Trabalho de Tecnologia da
Informação. Participam docentes e discentes na elaboração de seminários e
apresentações para toda a comunidade escolar sobre as questões atuais
associadas a profissão do técnico de Desenvolvimento de Sistemas.
SEMANA PAULO FREIRE – Desenvolvimento de palestras e rodas de conversas
realizadas por professores da própria unidade escolar, utilizando a plataforma
remota Microsoft Teams. Canais de apoio foram criados para exposição de
desenhos, frases, textos, poesias, reflexões, vídeos e músicas. Os professores de
todas as disciplinas da base comum e técnica trabalharam em conjunto de forma
lúdica, mobilizando todas as turmas.
PROJETO AÇÃO CONTRA O ASSÉDIO MORAL, VIRTUAL E SEXUAL NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - O projeto consiste em oferecer a comunidade de
servidores e discentes informações que possibilitem a identificação de situações que
caracterizem o assédio moral, sexual e virtual no ambiente escolar. Na execução do
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projeto serão realizadas três rodas de conversas mediadas pelos Coordenadores de
Curso, com o apoio da Orientação Educacional e dos docentes e com a participação
dos discentes.
FESTA JUNINA - comemoração que acontecerá no mês de junho na Escola de
Taboão da Serra. Nela haverá apresentações diversas organizadas pelo Grêmio
Estudantil, com o apoio de discentes, docentes e Coordenação de Curso. Ocorrerá
remotamente e com a utilização da plataforma Microsoft Teams.
SEMANA TÉCNICA – Palestras com diversos profissionais da área, realizada em
ambiente virtual utilizando a plataforma Microsoft Teams.
MEGA HACK WOMEN – Evento externo que tem como objetivo promover e
incentivar

a

participação

feminina

em

maratonas

de

programação

e

o

empoderamento feminino no mercado de tecnologia.
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS INTERDISCIPLINARES - O projeto consiste
na análise e desenvolvimento de um sistema para computadores fazendo uso de
todas as etapas desde o relacionamento de ideias, entendimento do domínio, coleta
de requisitos, mapeamento de processos, diagramação, definição de layout,
documentação e codificação, tendo como resultado um software pronto e
documentado.
PALESTRAS - Foram ou serão realizadas palestras utilizando a plataforma Micosoft
Teams, ao longo do ano letivo, com o objetivo de abordar temáticas importantes
para o desenvolvimento profissional, social e emocional dos discentes.
TEMA: Trabalhando Habilidades Socioemocionais em tempos de Isolamento - Dicas
de Rotinas de Estudos.
TEMA: Meu Dinheiro, Meu Negócio. Palestra realizada pelo grupo JASP para
debater e desenvolver nos jovens habilidades para lidar com o dinheiro e estimulálos à conscientização da importância de ampliarem seus conhecimentos em finanças
e a se prepararem para enfrentar os obstáculos proporcionados pela busca de uma
vida financeira saudável.
TEMA: Maratona de Programação: Realizada pelos professores do CPS visando
incentivar e esclarecer dúvidas dos alunos sobre o Evento.
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TEMA: FETEPS - Realizada pelos professores do CPS visando incentivar e
esclarecer dúvidas dos alunos sobre o Evento.
SÁBADOS LETIVOS - Foram realizadas palestras utilizando a plataforma Micosoft
Teams, desenvolvendo assim sábados letivos diferenciados, onde os conteúdos
previstos foram desenvolvidos por meio de palestras e rodas de conversas,
conforme as temáticas abaixo:
TEMA: A prática de atividade física no período de isolamento: Quando? Onde?
Como? Por quê?
TEMA: Não me deixavam falar o que eu pensava? Agora me pagam para eu pensar:
o dia a dia de um jovem negro criativo?
TEMA: Resiliência na pandemia e seus impactos na atuação profissional.
TEMA: Privacidade Digital.
TEMA: Educação e Isolamento - Desafios e soluções.
TEMA: O futuro do trabalho.
TEMA: Retrabalho e uso de processos ITIL
TEMA: Trajetória de mulheres negras nas artes.
SETEMBRO AMARELO
Palestras realizadas:
1) A vida acontece no agora!
2) A felicidade está nos detalhes.
3) A importância de expressar as Emoções no momento de Pandemia.
OUTUBRO ROSA
PALESTRA: A saúde da mulher para além do Outubro Rosa.
NOVEMBRO
RODA DE CONVERSA: Participação de Docente e discentes dos Etim's e do curso
técnico modular em um diálogo a cerca da História e a importância do dia da
Consciência Negra. Planeja-se a realização de um dia com apresentações,
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promovidas pelos discentes, das pessoas negras que contribuiram e contribuem
para a formação intelectual, cultural e histórica do Brasil.
PALESTRA: Novembro Azul. Planeja-se a realização de palestra que aborda os
cuidados necessários á saúde masculina, visando prevenir e debater questões sobre
o câncer de Próstata.
Participação da família na escola
Previsto em Calendário Escolar, o Dia da Escola-Família proporcionou um
momento de reflexão sobre temáticas importantes para o cotidiano da comunidade
escolar. Todo evento foi adaptado para ser realizado em ambiente remoto na
plataforma oficial da instituição (Microsoft Teams) sendo obrigatório o login com
utilização da conta institucional. Alguns alunos escolheram a música “Trem-bala”
para homenagear seus familiares e escolheram uma convidada para cantar ao vivo.
Em seguida, cerca de 15 alunos (1 representante de cada turma) fizeram
depoimentos e com o uso da palavra demonstraram gratidão às famílias. Depois foi
a vez dos professores compartilharem a importância das famílias não somente em
suas vidas, mas também na parceria com a escola e com o processo de ensinoaprendizagem. Para encerrar o dia da escola-família, contamos com a participação
de um especialista em comunicação que abordou a “Comunicação em família:
sabedoria no falar e no ouvir”. Participaram deste evento pais e responsáveis legais,
alunos, professores e equipe administrativa.
Outra importante iniciativa foi a migração das reuniões de pais para o
ambiente virtual, os pais participaram das reuniões agendadas via compartilhamento
do acesso do filho(a).
Ações para conter a evasão escolar
Recepção dos alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos e proposta
curricular

de

cada

habilitação,

procedimentos

didáticos

utilizados

para

o

desenvolvimento de competências e habilidades, sistema de avaliação e critérios de
desempenho, metodologia de recuperação da aprendizagem e mercado de trabalho
para o profissional técnico formado, que se reinventa em função da pandemia
causada pela covid-19. O ambiente virtual do Microsoft Teams é utilizado como meio
para apresentação dos itens citados, de forma a acolher os alunos e ambientá-los às
aulas remotas.
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Trabalho dos docentes em plataforma virtual nas primeiras semanas para
superar as lacunas/dificuldades de aprendizagem dos alunos, se utilizando de
canais de ambientação e atividades diagnosticas remotas.
Promoção de estratégias de recuperação contínua em ambiente de aulas
remotas.
Oferta de palestras com profissionais especializados, rodas de conversa entre
outros para fortalecer as relações entre escola e empresa, trazendo novas e
significantes concepções de como entender educação profissional em ambiente
virtual utilizando o Microsoft Teams.
Reuniões virtuais de curso entre os docentes e coordenadores para troca de
experiências.
Formação continuada para os docentes com foco na definição e utilização de
métodos, técnicas, estratégias e recursos de ensino, avaliação por competências,
recuperação contínua e reflexão sobre suas práticas e trabalho diário, haja vista a
dinâmica e demanda das aulas remotas.
Monitoramento da frequência, diálogo permanente com os alunos e contato
com pais ou responsáveis, quando aluno menor de idade. Um dos desafios trazidos
com a pandemia, foi a análise dos discentes que não acessam a plataforma devido a
dificuldades técnicas ou qualquer outra que seja motivador para não acompanhar as
aulas remotas regularmente.
Promoção de palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando o contato com profissionais especializados que atuam nas
empresas relacionadas aos cursos oferecidos, para atender a esta demanda no
distanciamento, encontros virtuais se fazem necessários em equipes no Micrososft
Temas, onde o palestrante tem acesso com e-mail institucional gerado para essas
ocasiões.
Reuniões periódicas com os alunos de todos os cursos oferecidos em
ambiente virtual, buscando subsídios para acompanhamento da aprendizagem dos
alunos, formação profissional e cumprimento curricular.
Para atender os alunos, se utiliza no Microsoft Teams, equipes de orientação
educacional para cada turma, visando uma melhor comunicação e orientação aos
discentes.
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Atos Legais
Ato de Criação da ETEC de Taboão da Serra
Criada pelo DECRETO Nº 63.293, DE 21 DE MARÇO DE 2018, publicada no DOE
em 22/03/2018.
Localização: Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assunção – Taboão da Serra.
Atos Legais dos Cursos
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO
Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico
1648, de 14-6-2019, publicada no Diário Oficial de 18-6-2019 – Poder Executivo –
Seção I – página 36.
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no
Diário Oficial de 6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 77.
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 2044, de 31-5-2021, publicada no
Diário Oficial de 1-6-2021 – Poder Executivo – Seção I – página 49-50.

Histórico
A Etec de Taboão da Serra iniciou suas atividades em fevereiro de 2018
como classe descentralizada da Etec de Embu. Os meses iniciais da escola contou
com um coordenador de classe descentralizada e dois coordenadores de curso, o
quadro de professores foi montado a partir dos pedidos de ampliação de carga
horária de professores de outras unidades do Centro Paula Souza.
Ingressam 80 alunos no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio (em período integral) e 80 alunos no curso Técnico em Informática (modular noturno), as primeiras aulas da base técnica são teóricas em função da não
existência de rede elétrica para ligar os equipamentos disponíveis na unidade. São
diversos equipamentos e mobiliários recebidos. O Centro Paula Souza se articula e
promove a execução de obra de instalações elétrica e lógica.
Em 21 de março de 2018, o então Governador do Estado de São Paulo
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GERALDO ALCKMIN, cria a ETEC de Taboão da Serra através do DECRETO Nº
63.293. O coordenador de classe descentralizada é designado Diretor de Escola
Técnica, o CPS disponibiliza dois empregos públicos (diretor de serviço e assistente
administrativo) e Hora Atividade Específica (HAE) para o exercício das funções de
Diretor

de

Serviço,

Parcerias

Escola-Empresa,

Coordenação

Pedagógica,

Orientação Educacional e Coordenação de Laboratório. Novos processos são
implementados e a escola impulsionada.
A Etec de Taboão da Serra foi muito bem acolhida na região, percebe-se com
clareza o quanto foi desejada por todos na região. Os pais e alunos apoiam todas as
ações da escola, acreditam na proposta do ensino técnico. A Prefeitura Municipal
colabora com muitas necessidades da Etec de Taboão da Serra, um novo convênio
está em fase de elaboração.

Níveis e Modalidades de Ensino
Integrado
- O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que
analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas
de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação
específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.
Semestre
1
1
1
1
1
1

Curso
Desenvolvimento
de Sistemas
Desenvolvimento
de Sistemas (Etim)
Desenvolvimento
de Sistemas (Etim)
Desenvolvimento
de Sistemas
Desenvolvimento
de Sistemas
Desenvolvimento
de Sistemas (Etim)

Turno
Noite

Classes
1

Alunos
40

Integral

2

77

Integral

2

79

Noite

1

40

Noite

1

24

Integral

2

80
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Classes Descentralizadas
Localização

Não há Classe Descentralizada vinculada a esta unidade
de ensino.

Recursos Humanos
No me
Cargo/Função
Atividade

Eduardo Alves de Freitas.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Tecnólogo em Processamento de Dados.

No me
Cargo/Função
Atividade

Cleusa Jucimar de Lima Paciletti
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Letras.

No me

Bruno Joaquim Goriano.

Cargo/Função
Atividade

Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas.
Titulação:
Análise
e
Desenvolvimento de Sistemas.

No me
Cargo/Função
Atividade

Gilberto de Oliveira Antonio.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Sistemas de Informação.

No me
Cargo/Função
Atividade

Wallace Costa de Andrade
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. - Titulação:
Licenciatura em Letras.

No me

Elisandra Aparecida Gomes de
Moraes.
Administrativo
Analista
de
Suporte
e
Gestão

Cargo/Função
Atividade

-
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Bibliotecária.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Rafael Santos Pereira.
Docente
Docente - Coordenador de área do Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas - Ministra aulas no curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Si s t e m a s .
Titulação:
Sistemas
de
Informação.

No me
Cargo/Função
Atividade

Ales Raposo Ribeiro.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Filosofia.

No me

Janice Normandes Rodrigues
Penna.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Ar t e s ( L P) .

Cargo/Função
Atividade

No me
Marques.
Cargo/Função
Atividade

Vanessa Cristina Gonçalves

No me
Vasconcelos.
Cargo/Função
Atividade

Vinicius Miekusz Salgado de

No me

Samela Wutzke de Oliveira
Asanuma.
Docente
Docente - Coordenadora de área do
ETIM de Desenvolvimento de Sistemas.
Ministra
aulas
no
ETIM
de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
História (LP).

Cargo/Função
Atividade

Administrativo
Docente Responsável pelo Projeto de
Direção Acadêmica.

Administrativo
Diretor de Escola Técnica
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No me
Cargo/Função
Atividade

Francisco dos Santos Saiz.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Tecnologia
em
Pr o ce ss a m e n t o
de
Dados.

No me
Cargo/Função
Atividade

Marcello Peres Zanfra.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Letras e Pedagogia(LP).

No me
Cargo/Função
Atividade

Manoel Messias Pereira Araujo.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulações:
Matemática (LP), Análise de Sistemas e
Tecnologia da Informação e Sistemas de
Informação.

No me
Cargo/Função
Atividade

Rute Amado de Moura.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulações:
Matemática (LP) e Matemática Aplicada à
Informática.

No me
Cargo/Função
Atividade

Fabio Brussolo de Oliveira.
Docente
Docente - Responsável por Laboratório.
Ministra
aulas
no
E T IM
de
Desenvolvimento
de
Si s t e m a s .
Titulações: Administração - Habilitação em
Análise de Sistemas e Administração.

No me
Cargo/Função
Atividade

Edigar Herculano Ribeiro Junior.
Docente
Docente - Ministra aulas no curso Técnico
em Desenvolvimento
de
Si s t e m a s.
Titulação: Sistemas de Informação.
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No me
Cargo/Função
Atividade

Rodolfo Votto Filho.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico e ETIM de Desenvolvimento de
Sistemas. Titulação: Tecnologia da
Informação.

No me
Cargo/Função
Atividade

Deise Jenifer Silva Pereira
Administrativo
Assessora Administrativa - Desenvolve
atendimento as rotinas de assessoria a
Diretoria de Serviços acadêmicos.

No me
Cargo/Função
Atividade

Marta Adelina Abad.
Docente
Docente - Orientadora Educacional Ministra
aul as
no
E T IM
de
Desenvolvimento de Sistemas.
Titulação: Química (LP).

No me
Cargo/Função
Atividade

José Fernando Lino Santiago.
Docente
Coordenador Pedagógico. Docente Ministra
aul as
no
E T IM
de
Desenvolvimento de Sistemas.
Titulações: Pedagogia e Tecnologia da
Informática.

No me
Cargo/Função
Atividade

Marcelo Alfonso Fernandes Zollo.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Física e Pedagogia (LP).

No me
Cargo/Função
Atividade

Ricardo Castro Alves da Luz.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas. Titulação: Administração Habilitação em Gestão de(em) Sistemas
de Informação.

No me

Jaqueline Barboza Sena.
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Cargo/Função
Atividade

Administrativo
Diretoria
de
Administrativa.

No me
Cargo/Função
Atividade

Valmir Nunes Cavalheiro.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Ciências Biológicas (LP).

No m e

Marcos Strohhaecker Lisa
Alcubierre.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Geografia (LP).

Cargo/Função
Atividade

Serviços

-

Á r ea

Nome
Cargo/Função
Atividade

Heliene Dunga dos Santos.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas - Titulação: Tecnologia da
Informação.

No me
Cargo/Função
Atividade

Emerson de Oliveira Rocha.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas. Titulação: Tecnologia em
Sistemas para Internet.

No me
Cargo/Função
Atividade

Fabiano Jorge Oliveira Lopes.
Docente
Docente - Coordenador de área do ETIM
em
Desenvolvimento
de
Sistemas.
Ministra
aulas
no
ETIM
de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Licenciatura Plena em Computação e
Tecnologia em Telecomunicações.

No me
Cargo/Função
Atividade

Nathane de Castro.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico e ETIM de Desenvolvimento de
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Sistemas. Titulação:
Informação.

Tecnologia

da

No me
Cargo/Função
Atividade

Sandra Coimbra da Silva Tavares.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas - Titulação:
Licenciatura em Letras.

No me
Cargo/Função
Atividade

Jean Carlo Wagner.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico e ETIM em Desenvolvimento de
Si s t e m a s
Titulação:
Engenharia
Elétrica.

No me
Cargo/Função
Atividade

Harry Antonio Leite.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Ed u c a ç ã o F í s i c a .

No me
Cargo/Função
Atividade

Carlindo Baeta de Oliveira.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM de
Desenvolvimento de Sistemas. Titulação:
Ciências com Habilitação em Química.

No me
Cargo/Função
Atividade

Adriana Sousa dos Santos Araujo.
Docente
Docente - Ministra aulas nos ETIM's e
Técnico de Desenvolvimento de Sistemas.
Titulação: Letras.

No me

Luiz Henrique de Almeida
Fernandes.
Docente
Docente - Ministra aulas no ETIM e
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas. Titulações: Licenciatura em
Ciências Biológicas e Tecnologia em
Redes de Computadores.

Cargo/Função
Atividade
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No me
Cargo/Função
Atividade

Marcelo Pepe de Menezes.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas. Titulação: Tecnologia em
Desenvolvimento de Sistemas.

No me
Cargo/Função
Atividade

Alicia Stefany da Silva.
Docente
Docente - Ministra aulas no Curso
Técnico
em
Desenvolvimento
de
Sistemas. Titulação: Tecnologia em
Jogos Digitais.

Espaço Físico
Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Cantina

Área

19

Descrição

Cantina

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Caixa d´Agua

Área

0

Descrição

Caixa d´Agua

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Cozinha

Área

32

Descrição

Cozinha

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Despensa Cozinha

Área

15

Descrição

Despensa Cozinha

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sala da Direção
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Área

25

Descrição

Sala da Direção

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Diretoria de Serviços

Área

25

Descrição

Diretoria de Serviços

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sala dos Professores

Área

52

Descrição

Sala dos Professores

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Cabine Primária de Energia

Área

0

Descrição

Cabine Primária de Energia

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Coordenação Pedagógica / Área

Área

26

Descrição

Coordenação Pedagógica / Área

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

.

Área

0

Descrição

.

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Secretaria

Área

38

Descrição

Secretaria

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Sala Técnica Terreo
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Área

14

Descrição

Sala Técnica Terreo

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Banheiro Feminino

Área

25

Descrição

Banheiro Feminino

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Banheiro Masculino

Área

25

Descrição

Banheiro Masculino

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Masculino

Área

7

Descrição

Banheiro Acessível Masculino

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Feminino

Área

8

Descrição

Banheiro Acessível Feminino

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Laboratório de Informática 01

Área

77

Descrição

Laboratório de Informática 01

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Laboratório de Informática 02

Área

77

Descrição

Laboratório de Informática 02

Localização

Andar 1
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Identificação do ambiente

Depósito Material de Limpeza

Área

25

Descrição

Depósito Material de Limpeza

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Copa

Área

25

Descrição

Copa

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sala de Reunião

Área

51

Descrição

Sala de Reunião

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sala Técnica Primeiro Andar

Área

14

Descrição

Sala Técnica Primeiro Andar

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sanitário Feminino

Área

6

Descrição

Sanitário Feminino

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Sanitário Masculino

Área

6

Descrição

Sanitário Masculino

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Feminino

Área

6

Descrição

Banheiro Acessível Feminino
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Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Masculino

Área

6

Descrição

Banheiro Acessível Masculino

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Vestiário Masculino

Área

6

Descrição

Vestiário Masculino

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Vestiário Feminino

Área

6

Descrição

Vestiário Feminino

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala de aula 1

Área

77

Descrição

Sala de aula 1

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala de aula 2

Área

77

Descrição

Sala de aula 2

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala de aula 3

Área

77

Descrição

Sala de aula 3

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala de aula 4

Área

104
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Descrição

Sala de aula 4

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala de Multi Uso

Área

77

Descrição

Sala de Multi Uso

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sanitário Familiar

Área

13

Descrição

Sanitário Familiar

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sanitário Masculino

Área

3

Descrição

Sanitário Masculino

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sanitário Feminino

Área

3

Descrição

Sanitário Feminino

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Sala Técnica Segundo Andar

Área

14

Descrição

Sala Técnica Segundo Andar

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala de aula 5

Área

77

Descrição

Sala de aula 5

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala de aula 6
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Área

77

Descrição

Sala de aula 6

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala de aula 7

Área

77

Descrição

Sala de aula 7

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala de aula 8

Área

77

Descrição

Sala de aula 8

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala de aula 9

Área

78

Descrição

Sala de aula 9

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Masculino

Área

3

Descrição

Banheiro Acessível Masculino

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Banheiro Acessível Feminino

Área

3

Descrição

Banheiro Acessível Feminino

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sanitário Masculino

Área

3

Descrição

Sanitário Masculino

Localização

Andar 3
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Identificação do ambiente

Sanitário Feminino

Área

3

Descrição

Sanitário Feminino

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Sala Técnica Terceiro Andar

Área

14

Descrição

Sala Técnica Terceiro Andar

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Coordenação de Educação Física

Área

25

Descrição

Coordenação de Educação Física

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Depósito de Material de Limpeza

Área

25

Descrição

Depósito de Material de Limpeza

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Vestiário Feminino

Área

13

Descrição

Vestiário Feminino

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Vestiário Masculino

Área

13

Descrição

Vestiário Masculino

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Depósito de Educação Física

Área

12

Descrição

Depósito de Educação Física
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Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Quadra Poliesportiva

Área

617

Descrição

Quadra Poliesportiva

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Sala Técnica Quarto Andar

Área

14

Descrição

Sala Técnica Quarto Andar

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Primeiro Andar A

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Primeiro Andar A

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Primeiro Andar B

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Primeiro Andar B

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Estacionamento

Área

0

Descrição

Estacionamento

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Segundo Andar A

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Segundo Andar A

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Segundo Andar B

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Segundo Andar B
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Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Terceiro Andar A

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Terceiro Andar A

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Terceiro Andar B

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Terceiro Andar B

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Quarto Andar A

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Quarto Andar A

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Escada de Emergencia Quarto Andar B

Área

0

Descrição

Escada de Emergencia Quarto Andar B

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Corredor Primeiro Andar

Área

0

Descrição

Corredor Primeiro Andar

Localização

Andar 2

Identificação do ambiente

Corredor Segundo Andar

Área

0

Descrição

Corredor Segundo Andar

Localização

Andar 3

Identificação do ambiente

Corredor Terceiro Andar

Área

0
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Descrição

Corredor Terceiro Andar

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Guarita

Área

0

Descrição

Guarita

Localização

Andar 4

Identificação do ambiente

Corredor Quadra

Área

0

Descrição

Corredor Quadra

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Patio de Alunos Coberto

Área

203

Descrição

Patio de Alunos Coberto

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Pátio de Alunos Descoberto

Área

0

Descrição

Pátio de Alunos Descoberto

Localização

Andar 0

Identificação do ambiente

Refeitório

Área

137

Descrição

Refeitório

Localização

Andar 1

Identificação do ambiente

Almoxarifado

Área

25

Descrição

Almoxarifado
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Recursos Materiais

Departamento

Equipamento

Quantidade

Direção - 1º Andar
ARMÁRIO ALTO
Coordenação de Curso e
ARMÁRIO ALTO
Relações Institucionais - 2º Andar

1
1

Secretaria - Térreo
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Secretaria - Térreo
Almoxarifado - 1º Andar
Corredor - 2º Andar

1
2
1
1
3
2

Sala dos Professores - 1º Andar
Sala dos Professores - 1º Andar
Secretaria - Térreo
Núcleo Pedagógico - 1º Andar
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Direção - 1º Andar
Secretaria - Térreo
Sala dos Professores - 1º Andar
Almoxarifado - 1º Andar
Sala de Aula 05 - 3º Andar
Sala de Aula 01 - 2º Andar
Sala de Aula 09 - 3º Andar
Sala de Aula 06 - 3º Andar
Sala de Aula 03 - 2º Andar
Sala de Aula 07 - 3º Andar
Sala de Aula 03 - 2º Andar
Sala de Aula 08 - 3º Andar
Sala de Aula 02 - 2º Andar
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Sala de Aula 04 - 2º Andar
Secretaria - Térreo
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Direção - 1º Andar
Secretaria - Térreo

ARMÁRIO ALTO
ARMÁRIO ALTO
ARMÁRIO DE AÇO ALTO
ARMÁRIO DE AÇO ALTO
ARMÁRIO DE AÇO ALTO
ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 20
VÃOS
ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 20
VÃOS
ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8
VÃOS
ARQUIVO DE AÇO
ARQUIVO DE AÇO
ARQUIVO DE AÇO
BEBEDOURO
BEBEDOURO
BEBEDOURO
BEBEDOURO DE GARRAFÃO
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA ESCOLAR
CADEIRA FIXA
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR
C/ APOIA BRAÇO
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR
C/ APOIA BRAÇO
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR
C/ APOIA BRAÇO
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO

2
1
3
1
1
1
1
1
2
41
40
35
41
13
41
27
41
40
40
82
1
2
2
6
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Biblioteca - 3º Andar

CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Laboratório de Informática 01 - 1º CADEIRA GIRATÓRIA
Andar
EXECUTIVA S/BRAÇO
Núcleo Pedagógico - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Copa - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Sala de Aula 09 - 3º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Coordenação de Curso e
CADEIRA GIRATÓRIA
Relações Institucionais - 2º Andar EXECUTIVA S/BRAÇO
Sala Técnica - Térreo
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Diretoria de Serviços - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Sala dos Professores - 1º Andar CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Laboratório de Informática 02 - 1º CADEIRA GIRATÓRIA
Andar
EXECUTIVA S/BRAÇO
Guarita - Térreo (Área Externa)
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Almoxarifado - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Direção - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Sala Técnica - 1º Andar
CADEIRA GIRATÓRIA
EXECUTIVA S/BRAÇO
Reservado na Sala 09
CADEIRA PARA PROFESSOR
Sala de Aula 09 - 3º Andar
CADEIRA UNIVERSITARIA COM
PRANCHETÃO P/ CANHOTO
Secretaria - Térreo
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
Almoxarifado - 1º Andar
CARRO DE TRANSPORTE
MANUAL
Sala Técnica - Térreo
CENTRAL TELEFÔNICA
Sala de Aula 06 - 3º Andar
CPU
Sala de Aula 02 - 2º Andar
CPU
Sala de Aula 07 - 3º Andar
CPU
Diretoria de Serviços - 1º Andar
CPU
Coordenação de Curso e
CPU
Relações Institucionais - 2º Andar
Sala de Aula 03 - 2º Andar
CPU
Sala dos Professores - 1º Andar CPU
Sala de Aula 05 - 3º Andar
CPU
Almoxarifado - 1º Andar
CPU
Sala de Aula 01 - 2º Andar
CPU

2
43
5
4
10
6
1
3
10
42
1
1
6
2
12
10
4
1
1
1
1
1
2
4
1
3
21
1
1
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Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Laboratório de Informática 02 - 1º
Andar
Laboratório de Informática 01 - 1º
Andar
Direção - 1º Andar
Sala de Aula 04 - 2º Andar
Sala de Aula 09 - 3º Andar
Sala Técnica - Térreo
Biblioteca - 3º Andar
Núcleo Pedagógico - 1º Andar
Sala de Aula 08 - 3º Andar
Sala Técnica - 1º Andar
Biblioteca - 3º Andar
Sala de Aula 09 - 3º Andar
Reservado na Sala 09 - Para
Transferência
Copa - 1º Andar
Cozinha - Térreo
Cozinha - Térreo
Cozinha - Térreo
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Direção - 1º Andar
Secretaria - Térreo
Diretoria de Serviços - 1º Andar

CPU

21

CPU

21

CPU

21

CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
ESTANTE PARA BIBLIOTECA
ESTANTE PARA BIBLIOTECA
ESTANTE PARA BIBLIOTECA
FOGÃO DE 4 BOCAS

1
1
20
1
2
1
21
2
5
7
1

FOGÃO DOMÉSTICO
FOGAO INDUSTRIAL
FORNO MICROONDAS
FREEZER INDUSTRIAL
IMPRESSORA JATO DE TINTA
IMPRESSORA JATO DE TINTA
IMPRESSORA JATO DE TINTA
IMPRESSORA LASER
MONOCROMATICA
Coordenação de Curso e
IMPRESSORA LASER
Relações Institucionais - 2º Andar MONOCROMATICA
Secretaria - Térreo
IMPRESSORA LASER
MONOCROMATICA
Dispensa da Cozinha - Térreo
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Pátio - Térreo
LONGARINA COM 4 LUGARES
Sala de Aula 09 - 3º Andar
MESA DE REUNIÃO REDONDA
Biblioteca - 3º Andar
MESA DE REUNIÃO REDONDA
Copa - 1º Andar
MESA DE REUNIÃO REDONDA
Coordenação de Curso e
MESA DE REUNIÃO REDONDA
Relações Institucionais - 2º Andar
Direção - 1º Andar
MESA DE REUNIÃO
RETANGULAR
Sala dos Professores - 1º Andar MESA DE REUNIÃO
RETANGULAR
Laboratório de Informática 01 - 1º MESA DE TRABALHO TIPO
Andar
ESCRIVANINHA
Sala Técnica - 1º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
1
1
1
1
1
1
1
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Sala de Aula 01 - 2º Andar

MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Almoxarifado - 1º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 05 - 3º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
MESA DE TRABALHO TIPO
Andar
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 02 - 2º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 08 - 3º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Laboratório de Informática 02 - 1º MESA DE TRABALHO TIPO
Andar
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 04 - 2º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Núcleo Pedagógico - 1º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 03 - 2º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala dos Professores - 1º Andar MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 06 - 3º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 09 - 3º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 07 - 3º Andar
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Coordenação de Curso e
MESA DE TRABALHO TIPO
Relações Institucionais - 2º Andar ESCRIVANINHA
Secretaria - Térreo
MESA DE TRABALHO TIPO
ESCRIVANINHA
Sala de Aula 05 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 08 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 03 - 2º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 05 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 01 - 2º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 09 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 02 - 2º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 06 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Sala de Aula 07 - 3º Andar
MESA ESCOLAR
Direção - 1º Andar
MESA ESTAÇÃO DE
TRABALHO
Diretoria de Serviços - 1º Andar
MESA ESTAÇÃO DE
TRABALHO
Secretaria - Térreo
MESA ESTAÇÃO DE
TRABALHO

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
4
3
18
41
40
23
40
76
40
41
41
1
2
1
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Laboratório de Informática 01 - 1º
Andar
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Laboratório de Informática 02 - 1º
Andar
Direção - 1º Andar
Secretaria - Térreo
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Reservado na Sala 09
Refeitório - Térreo
Secretaria - Térreo
Almoxarifado - 1º Andar
Sala de Aula 08 - 3º Andar
Laboratório de Informática 01 - 1º
Andar
Sala de Aula 04 - 2º Andar
Biblioteca - 3º Andar
Sala dos Professores - 1º Andar
Sala de Aula 01 - 2º Andar
Laboratório de Informática 02 - 1º
Andar
Diretoria de Serviços - 1º Andar
Núcleo Pedagógico - 1º Andar
Sala de Aula 02 - 2º Andar
Sala de Aula 09 - 3º Andar
Sala Técnica - Térreo
Direção - 1º Andar
Coordenação de Curso e
Relações Institucionais - 2º Andar
Sala de Aula 05 - 3º Andar
Sala de Aula 06 - 3º Andar
Sala de Aula 03 - 2º Andar
Sala de Aula 07 - 3º Andar
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Sala Técnica - Térreo
Sala de Aula 09 - 3º Andar
Sala de Aula 06 - 3º Andar
Dispensa da Cozinha - Térreo

MESA P/ COMPUTADOR S/
TECLADO
MESA P/ COMPUTADOR S/
TECLADO
MESA P/ COMPUTADOR S/
TECLADO
MESA PARA IMPRESSORA
MESA PARA IMPRESSORA
MESA PARA IMPRESSORA
MESA PARA PROFESSOR
MESA PARA REFEITÓRIO
MICROFONE SEM FIO
MONITOR
MONITOR
MONITOR

20

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR

1
2
3
1
21

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR

2
1
1
20
1
1
4

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR

21
1
1
1
21

NOBREAK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
PROCESSADOR DE ALIMENTO
INDUSTRIAL
Secretaria - Térreo
PROJETOR MULTIMÍDIA
Laboratório de Informática 01 - 1º PROJETOR MULTIMÍDIA
Andar
Sala de Aula 04 - 2º Andar
PROJETOR MULTIMÍDIA

20
20
1
2
3
12
21
1
1
21
21

1
19
21
1
3
1
1
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Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Copa - 1º Andar
Cozinha - Térreo
Sala Técnica - 3º Andar
Laboratório de Informática 01 - 1º
Andar
Laboratório de Informática 02 - 1º
Andar
Sala Técnica - 2º Andar
Sala Técnica - 1º Andar
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Laboratório Uso Múltiplo - 2º
Andar
Sala de Aula 04 - 2º Andar
Almoxarifado - 1º Andar
Laboratório de Informática 01 - 1º
Andar

PROJETOR MULTIMÍDIA

1

REFRIGERADOR DOMÉSTICO
REFRIGERADOR INDUSTRIAL
SWITCH
SWITCH

1
1
1
1

SWITCH

1

SWITCH
SWITCH
SWITCH

1
1
1

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL

1

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL

1
3
1

Recursos Financeiros
A ETEC de Taboão da Serra, tem como fonte de recursos financeiros o
Centro Paula Souza e a Associação de Pais e Mestres.
O Centro Paula Souza é responsável pelo pagamento de todas as despesas
envolvidas na operacionalização da escola técnica, são elas: professores,
funcionários, energia elétrica, telefone, intragov, mobiliário, equipamentos e
manutenções.
A Associação de Pais e Mestres, através de contribuições dos pais e repasse
da FAT para aplicação do exame Vestibulinho, auxilia na promoção de algumas
atividades pedagógicas. Estimamos que a participação da APM sejainferior a 5% do
investimento mensal na escola.
O CPS ainda envia mensalmente um recurso para Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento, para aquisição de materiais de consumo. Estimamos ser
superior a 95% a participação financeira do CPS.
O adiantamento é a verba que a unidade recebe mensalmente para custeio
com despesas que não possam aguardar processos licitatórios. Para aquisições de
despesas miúdas, pequenos reparos/manutenções utilizamos para atendimento do
consumo no mês e sempre a pronto pagamento. A equipe gestora se reúne
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mensalmente, para definir as prioridades de aplicação da verba de adiantamento de
DMPP, após o recebimento da verba (geralmente no dia 12, de cada mês), a equipe
realiza cotações com mais de 3 (três) fornecedores para realizar pesquisas e
comparativos de preços. É definido como prazo para utilização da verba até o último
dia do mês e no 5º dia útil do mês subsequente é entregue ao Núcleo de Tomada de
Contas da Administração Central do Centro Paula Souza a prestação de contas da
verba utilizada.
Abaixo um gráfico com os principais gastos de Abril de 2020 à Maio de 2021.

Serviços Terceirizados
Contratos – Prestadoras de Serviços.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL
(DESARMADA).
Empresa: MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI – ME
CNPJ: 19.210.884/0001-37
Endereço: Avenida Queiroz Pedroso, 873 – Jardim Pedroso – CEP. 09370-360 Mauá/SP – SP.
Contrato: 196/16

Processo: 4119/16

Vigência: 11/10/2017 à 28/11/2021.
Descrição do Serviço: 1 Vigilância Patrimonial e desarmado por Posto, sendo
plantão 12x36 diurno e noturno, totalizando 4 vigilantes.
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Descrição
Vigilante patrimonial (12 horas diárias
– Diurno –Segunda a Domingo) –
DESARMADO

Quantidade
1

Valor
297,77

Vigilante.patrimonial (12 horas diárias
– Noturno - Segunda a Domingo) –
DESARMADO

1

340,52

Responsável pelo acompanhamento do contrato: Jaqueline Barboza Sena.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E
EQUIPAMENTO ESCOLARES
Empresa: C.T.O SERVIÇOS TERCERIZADOS - EIRELI - ME
Endereço: Rua Onorio Augusto de Camargo, 59 - Centro - São Lourenço da
Serra/SP - CEP: 06890-000.
CNPJ: 24.196.932/0001-10
Contrato: 184/2018

Processo: 5302/2018

Vigência: 01/12/2017 à 01/09/2021
Descrição do Serviço: Prestação de serviços de limpeza nos ambientes escolares,
de acordo com a medição:

Descrição dos Serviços

Área
Metragens

Valor Unitário
Mensal

Valor total Total
Mensal

(m2)

(R$/m2)

(m2)

(1)

(2)

(3) = (1) X (2)

A Áreas Internas – salas de aula.

727,15

R$

3,83

R$

2.784,98

B Áreas Internas – Sanitários e
vestiários.

167,7

R$

3,83

R$

642,29

R$

1,80

R$

420,30

R$

1,15

R$

985,81

R$

1,29

R$

1.335,67

R$

3,83

R$

1.493,32

Áreas Internas – salas de
atividades complementares
(informática, laboratórios,
oficinas).

233,5

D Áreas Internas – Bibliotecas e
salas de leitura.

857,23

C

E

F

Áreas Internas – (áreas de
circulação, corredores, escadas,
rampas e elevadores).

1.035,40

Áreas Internas - pátios cobertos,
quadras cobertas e refeitórios.

389,9
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G

Áreas Internas Administrativas (diretoria, vice- diretoria,
secretaria, sala dos professores).

2389,2

H Áreas Internas: almoxarifados,
depósitos e arquivos.
I

J

K

L

25,9

Áreas Externas –
pátios descobertos, quadras,
circulações externas e calçadas.

0,09

Áreas Externas – coleta de
detritos em pátios e áreas
verdes.(*) valores em R$ por ha
(1 ha = 10.000 m2)

123,1

Vidros Externos - face
externa SEM exposição à
situação de risco - frequência
mensal.

385,86

Vidros Externos - face
externa COM exposição à
situação de risco - frequência
trimestral.

R$

1,71

R$

44,29

R$

0,53

R$

1.266,28

R$

241,60

R$

21,74

R$

0,97

R$

119,41

R$

0,87

R$

335,70

R$

3,83

R$

2.784,98

727,15

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 9.449,79

Responsável pelo acompanhamento do contrato: Jaqueline Barboza Sena.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E
CORRETIVA AOS ELEVADORES E PLATAFORMAS SEM A INCLUSÃO DE
PEÇAS
Empresa: ELEPAR ELEVADORES LTDA – EPP
CNPJ: 01.524.258/0001-50
Endereço: Rua Jules Martin, 127 – Móoca – CEP: 03183-120 – São Paulo/SP.
Contrato: 235/2018

Processo: 2017/03457

Vigência: 28/12/2018 à 16/03/2022
Descrição do Serviço: Prestação de serviço de manutenção do Elevador, sem a
inclusão de peças.
Descrição
Manutenção/Recuperação/Inspeção
de Elevadores/escadas rolantes

Qtde
1

Valor
162,39

Responsável pelo acompanhamento do contrato: Jaqueline Barboza Sena.
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Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
Denominação
Descrição

Grêmio Estudantil
Aos dezesseis dias do mês de abril de 2021 às 10 horas, teve
início a cerimônia de posse da nova Diretoria do Grêmio
Estudantil Inter Chapa. A entidade tem como finalidade defender
os interesses dos estudantes da Escola Etec de Taboão da
Serra. Sediado no estado de São Paulo cidade Taboão da Serra,
na Praça Miguel Ortega, 135 - Parque Assunção. Com duração
de um ano regida pelas normas deste Estatuto. O presidente do
Grêmio Chapa Aslan, encerrou o mandato da gestão e passou a
Direção da entidade para os seguintes estudantes, eleitos no dia
16 do mês de abril de 2021, pela chapa Inter Chapa. Integrantes
da Chapa COORDENADORES Coordenador Geral: Guilherme
Mecenas Duarte - 2º ETIM DS B Coordenador Financeiro:
Gustavo Silva Sousa 1º Modular Noturno DS Coordenadora
Social: Isabela Pereira Drews - 3º ETIM DS A Coordenador de
Comunicação: Leandro Cunha da Silva -3º ETIM DS B
Coordenador de Esportes: Nicollas Isaac Queiroz Batista-2º
ETIM DS B Coordenador de Cultura: Patrícia Bandeira d Souza 1º Modular Noturno DS Coordenador de Relações Acadêmicas:
João Vitor De Almeida Coutinho Conceição - 2º ETIM DS B
SUPLENTES Suplente de Vice Coordenadora Geral: Victoria
dos Santos - 3º ETIM DS A Suplente de Vice Coordenador
Financeiro: Eduardo Siqueira Pinheiro - 2º Modular Suplente de
Coordenador Social: Maria Fernanda Fernandes Ignácio - 1º
ETIM DS B Suplente de Coordenador de Comunicação: Mauro
Sérgio Soares Dantas - 2º ETIM DS B Suplente de Coordenador
de Esportes: Roberth Becker Anunciação - 2º ETIM DS B
Suplente de Coordenador de Cultura: José Pedro Santos de
Almeida - 2º ETIM DS B Suplente de Coordenador de Relações
Acadêmicas: Davi Alves Lucio Dos Santos - 2º Modular Noturno
DS Suplente de 1º Fiscal: Lorenna Moraes Maia - 3º ETIM DS A.
Suplente de 2º Fiscal: Henry Santos Carabeli - 2º ETIM DS B
Suplente de 3º Fiscal: Luiz Paulo Santos Frutuoso - 2º ETIM DS
B Em seguida, foi aberta a palavra para os membros e
posteriormente às pessoas presentes na plataforma Teams. No
final das saudações, foi declarada encerrada a cerimônia e
empossada a nova Diretoria do Grêmio.

Denominação
Descrição

Conselho de Escola
Ata de Constituição do Conselho de Escola da Etec de Taboão
da Serra Aos três (03) dias do mês de julho de dois mil e
dezenove (2019), no município de Taboão da Serra, Estado de
São Paulo, na Praça Miguel Ortega, 135, Parque Assunção,
reuniram-se, em Assembleia Geral: o Diretor, Professores,
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Funcionários, Alunos e Pais de Alunos da Escola Técnica
Estadual de Taboão da Serra, bem como pessoas da
Comunidade, com a finalidade de Renovar o Conselho de
Escola da Etec de Taboão da Serra. Após explanação do Diretor
da Unidade de Ensino e questionamentos entre os presentes, o
Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra, ficou com as
atribuições de: I. deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico
da escola; b) as alternativas de solução para os problemas
acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de
recursos. II. estabelecer diretrizes e propor ações de integração
da Etec com a comunidade; III.propor a implantação ou extinção
de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas
locais e regionais e outros indicadores; IV. aprovar o Plano
Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V. apreciar os relatórios
anuais da escola, analisando seu desempenho diante das
diretrizes e metas estabelecidas. Ele é composto pelos
seguintes membros eleitos para o ano de 2019/2020: Diretor:
Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos; Representante da
Diretoria de Serviço: Vanessa Cristina Golçalves Marques;
Representante dos Professores: Marta Adelina Abad;
Representante dos servidores técnico e administrativos: Deise
Jenifer Silva Pereira; Representante dos pais de alunos: Jeanine
Komlodi Moschetti; Representante dos alunos: Bruno Maurício
de Miranda; Representante das instituições auxiliares: Imaculada
da Conceição Lopes; Representante de órgão de classe:
Fabiano Jorge Silva Oliveira (CREA); Representante dos
empresários: Silvia Mitiyo Yamashita; Representante do poder
público municipal: José Alcely dos Santos de Morais;
Representantes de demais segmentos de interesse da escola:
Thamara Pereira Uehara. Sem nada mais a declarar, encerrouse a reunião de constituição do Conselho de Escola da Etec de
Taboão da Serra, aonde todos os presentes assinam a devida
Ata.
Nome
Assinatura
Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos
Vanessa CristinaGolçalves Marques
Marta Adelina Abad
Deise Jenifer Silva Pereira
Jeanine Komlodi Moschetti
Bruno Maurício de Miranda
Imaculada da Conceição Lopes
Fabiano Jorge Silva Oliveira
Silvia Mitiyo Yamashita
José Alcely dos Santos de Morais
Thamara Pereira Uehara
Denominação
Descrição

Associação de Pais e Mestres
(Instituição Auxiliar em processo de atualização estatutária) ATA
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DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA APM DA
ETEC DE TABOAO DA SERRA — 2019/2020 Aos três dias do
mês de julho de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de
Taboão da Serra, Estado de Sao Paulo, na Praça Miguel
Ortega, ? 135, bairro Parque Assunção, reuniram-se, em
Assembleia Geral, professores, funcionários e pais de alunos da
Escola Técnica Estadual de Taboão da Serra, bem como
pessoas da comunidade, com a finalidade de eleger e de dar
posse aos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos
Fiscal e Deliberativo e dos respectivos suplentes, tudo de
acordo com o edital publicado e afixado no quadro de avisos da
unidade escolar. Assumida a presidência dos trabalhos, o Sr.
Diretor da Escola Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos
designou o Sr. Fabiano Jorge Silva Oliveira para servir de
Secretário desta reunião. A seguir, o Sr. presidente declarou
aberto o processo de eleição para os cargos da Diretoria
Executiva, membros do Conselho Deliberativo e Fiscal para o
período de 06 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020, ficando
assim constituída: DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor Executivo:
Jaqueline Barboza Sena, (funcionária da unidade), brasileira,
solteira, Diretora de Serviços Administrativos, portadora do RG
43.657.589-9 e inscrita no CPF 421.635.048-83, residente e
domiciliada na Rua Marrocos, 206, Jardim São Luis, no
município de Embu das Artes — SP— CEP 068616-450. ViceDiretor Executivo: Vanessa Cristina Gonçalves Marques,
(docente da unidade), brasileira, casada, Professora, portadora
do RG 32.390.988-7 e inscrita no CPF 221.606.758-06,
residente e domiciliada na Estrada São Francisco, 1041, ap
106b, Jardim Henriqueta, no município de Taboão da Serra – SP
— CEP 06764-290. Secretário: Fabiano Jorge Silva Oliveira,
(docente da unidade), brasileiro, divorciado, Professor, portador
do RG. 27.123.152-X e inscrito no CPF 251.118.838-43,
residente e domiciliado na Avenida Estados Unidos, 315, casa 3,
Jardim Mimas, no município de Embu das Artes — SP — CEP
06807-530. Diretor Financeiro: Jeanine Komlodi Moschetti, (mãe
de aluno), brasileira, casada, Secretaria Executiva Bilíngue,
portadora do RG.12.420.677-3 e inscrita no CPF. 047.347.17877, residente e domiciliada na Avenida Aprígio Bezerra da Silva,
1415, apto 102F, Chácara Agrindus, no município de Taboão da
Serra - SP - CEP 06763-040. Vice-Diretor Financeiro: Sonia
Sueli Stephanto, (mâe de aluno), brasileira, casada, Secretaria,
portadora do RG. 18.907.122-9 e inscrita no CPF 103.087.078-0
0, residente e domiciliado na Rua Casablanca, 238 — Parque
Monte Alegre, no município de Taboão da Serra - SP — CEP
06756-400. Diretor Cultural, Esportivo e Social: Bruno Joaquim
Goriano, (docente da unidade), brasileiro, Solteiro, Professor,
portador do RG. 48.092.134-9 e inscrito no CPF. 391.537.33894, residente e domiciliado a Avenida Francisco Mont’Alverne,
60 — Jardim das Esmeraldas, no município de São Paulo - SP CEP 05549-210. Diretor de Patrimônio: Marta Adelina Abad,
(docente da unidade), brasileira, casada, Professora, portadora
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do RG. 29.022.459-7 e inscrita no CPF 266.090.998-98,
residente e domiciliada na Rua São Caetano, 793 — Valo
Verde, no município de Embu das Artes —SP — CEP 06815300. CONSELHO DELIBERATIVO: Presidente: Vinicius Miekusz
Salgado de Vasconcelos, (Diretor da unidade), brasileiro,
casado, Diretor de Escola Técnica, portador do RG 22.780.2378 e inscrito no CPF 200.900.598-83,residente e domiciliado na
Rua Belém, 283, Jardim dos lpês, no município de Cotia — SP –
CEP 06716-170. José Alcely dos Santos de Morais, (pai de
aluno), brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG
18.175.333-9 e inscrito no CPF 096.680.028-14, residente e
domiciliado na Rua das Ameixeiras, 295 — casa 49 — Jardim
Petrópolis, no município de Cotia — SP — CEP 06719-052.
Silvia Mitiyo Yamashita , (mãe de aluna), brasileira, casada,
Microempresária, portadora do RG. 59.781.347-4 e inscrita no
CPF. 907.490.225-15, residente e domiciliada na Rua Topezio,
86 — Parque Monte Alegre, no municípiode Taboão da Serra —
SP — CEP 06756-160. Hilda Oliveira dos Santos, (mãe de
aluno), brasileira, casada, Auxiliar de Enfermagem, portadora do
RG. 28.286.400-3 e inscrito no CPF 274.909.928-50, residente e
domiciliada na Estrada São José, 139 — Jardim São Marcos, no
município de Embu das Artes — SP — CEP 06814-160. Ciro
Augusto Marques (pai de aluno), casado, Tecnólogo em
Eletroeletrônica, portador do RG. 23.193.815-9 e inscrito no CPF
162.906.388-66, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo
Gomes, 168 — Jardim Santa Teresinha, no município de
Taboão da Serra – SP — CEP 06753-240. Fabio Brussolo de
Oliveira (docente da unidade), brasileiro, casado, Professor,
portador do RG. 25.602.386-4 e inscrito no CPF. 249.903.65836, residente e domiciliado na Rua Antônio Pestana, 778 —
Parque Monte Alegre, no município de Taboão da Serra - SP —
CEP 06756-010. Fabiana Rosa Rodrigues da Cruz, (docente da
unidade), brasileira, solteira, Professora, portadora do RG.
23.828.404-9 e inscrita no CPF. 214.530.688-99, residente e
domiciliada na Travessa Cachoeira do Jacu, 40 — Conjunto
Promorar Raposo Tavares, no município de São Paulo — SP —
CEP 05574-210. Ricardo Castro Alves da Luz, (docente da
unidade), brasileiro, solteiro, Professor, portador do RG.
19.122.773 e inscrito no CPF. 123.925.788-00, residente e
domiciliado na Rua Roberto Marcio Torres, 112 — Jardim São
Judas, no município de Taboão da Serra - SP — CEP 06786160. Imaculada da Conceição Lopes, (aluna), brasileira, casada,
Gestora Empresarial, portador do RG. 22.152.445-9 e inscrita no
CPF 125.223.458-93, residente e domiciliada na Rua Karlina
Reiman Wandabeg, 106, apto 53 — Jardim Monte Kernel, no
município de São Paulo - SP — CEP 05634-050. Bruno Mauricio
de Miranda, (aluno), brasileiro, solteiro, autônomo, portador do
RG. 34.002.981-x e inscrito no CPF 842.995.428-27, residente e
domiciliado na Rua Dolival de Moraes, 81 - Jardim Santa Rosa,
no município de Taboão da Serra — SP — CEP 06755-050.
Beatris de Oliveira Melo, (mãe de aluna), brasileira, divorciada,
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Consultora de Vendas, portadora do RG. 30.756.781 e inscrita
no CPF 267.566.358-16, residente e domiciliada na Rua Recife,
427 — Jardim Vista Alegre, no município de Embu das Artes SP – CEP 06807-450. CONSELHO FISCAL: Fatima Vieira
Luchetti, (mãe de aluno), casada, Servidora Pública Municipal,
portadora do RG. 16.583.882-6 e inscrita no CPF 086.464.52875, residente e domiciliada na Rua José Domingues de Moraes,
290 - Jardim das Oliveiras, no município de Taboão da Serra - SP
— CEP 06765-100. Aliciana Anjos dos Santos, (mãe de aluno), solteira,
Advogada, portadora do RG. 42.567.176-8 e inscrita no CPF
219.667.648-98, residente e domiciliada na Rua Joao Paulo II, 122,
CS2 — Jardim Record, no município de Taboão da Serra - SP — CEP
06784-405. Deise Jenifer Pereira Sedassari, (funcionaria da unidade),
casada, Assistente Administrativo, portadora do RG 50.384.037-3 e
inscrita no CPF. 449.617.348- 45, residente e domiciliada na Rua
Criciuma, 513 - Jardim Vista Alegre, no município de Embu das Artes
— SP — CEP. 06807-040. Os eleitos foram empossados neste ato. O Sr.
Presidente, agradecendo a presença de todos, comprometeu- se a
adotar imediatamente as providências necessárias ao registro da
nova entidade no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para
fins de direito. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente reunião e mandou que se lavrasse esta ata,
que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo
Presidente da mesa, pelo Secretário da assembleia e pelo Diretor
Executivo da APM.
Presidente:
Secretário:
Diretor(a) Executivo(a):

Denominação
Descrição

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Carta de designado da CIPA CIPA Gestão 2020-2021 A Escola
Técnica Estadual de Taboão da Serra, OP 293, situada no
município de Taboão da Serra, vem através desta indicar o Sr.
(a.) DEISE JENIFER PEREIRA SEDASSARI, matrícula 64104,
como Designado da CIPA desta Unidade para a Gestão 20202021, em atendimento ao item 5.6.4 da Norma
Regulamentadora 5 e à Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978.
Taboão da Serra, 13 de outubro de 2020.
DEISE JENIFER PEREIRA
SEDASSARI Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos
Designado da CIPA Diretor da Unidade
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Missão
Oferecer educação de alta qualidade centrada no aluno, que produza técnicos
competitivos para ingresso e evoluçãono mundo dotrabalho, fortes em habilidades
técnicas, pessoais e sociais, para uma vida de contribuiçãoe sucesso.

Visão
Ser referência regional na formação profissional de qualidade, estimulando o
empreendedorismo e a inovação para o mundo do trabalho, através da formação
integral dos cidadãos, em prol da transformação da realidade que vivem.

Características do Corpo Discente
Perfil dos Alunos - 1º semestre de 2021
Curso /Turma

Masculino

Feminino

Total

1º ETIM DS A

21

19

40

1º ETIM DS B

20

20

40

2º ETIM DS A

30

10

40

2º ETIM DS B

33

6

39

3º ETIM DS A

26

12

38

3º ETIM DS B

30

9

39

1º TDSN

21

19

40

2º TDSN

31

9

40

3º TDSN

19

5

24

Total

231

109

340

Conforme a Tabela acima no primeiro semestre de 2021 iniciou com 236
alunos no Ensino Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio e 104 alunos no Ensino Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A maioria
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de nossos alunos ingressantes eram do sexo feminino. Comparando o 1º ETIM em
DS com o 2º ETIM em DS tivemos um aumento de 40% do público feminino.
Alunos que estudaram em Escola Particular e Pública

De acordo com o gráfico acima 94 alunos ingressantes são de escolas
públicas e 26 alunos são de escolas particulares.
Municípios que residem os alunos do Ensino Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas Integrado ao Ensino Médio

Analisando o gráfico dos alunos ingressantes do curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio constatamos que 67% dos
alunos de nossa unidade de ensino são daqui mesmo do município de Taboão da
Serra, mas também atendemos alunos que são moradores do município de São
Paulo, Embu das Artes com números expressivos (19% e 10% respectivamente).
Existem também 4% são de Itapecerica da Serra.
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Municípios que residem os alunos do Ensino Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

O gráfico acima mostra que os alunos ingressantes do curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas do período noturno que 56% dos alunos de nossa
unidade de ensino são daqui mesmo do município de Taboão da Serra, 29% dos
alunos são moradores do município de São Paulo e existem 15% são de Itapecerica
da Serra.
Escolaridade dos alunos ingressantes do curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

De acordo com o gráfico acima dos 40 alunos ingressantes, que realizam o
curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, 66% dos alunos estão cursando o
Ensino Médio.
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Características Regionais
História
A história institucional do município se inicia em meados do século XX, a
história da região onde este se insere tem suas raízes no processo de colonização e
na construção multifacetada dessa cidade/metrópole, desde os seus primórdios.
A origem da cidade de Taboão da Serra, está diretamente ligada à
colonização da igreja católica através do processo de aculturação e catequização
dos indígenas em aldeamentos. Deles surgiram de algumas vilas e caminhos que
foram criados para o escoamento dos produtos agrícolas, os nomes de vilarejos
como M’boy, Carapicuíba, Cotia, Itapecerica, atestam essa presença.
O nome Taboão, já utilizado na documentação oficial desde o século XVIII,
vem do fato da região existir uma planta denominada taboa, que cresce em locais de
muita água por exemplo, no cruzamento do Córrego Poá com o Pirajuçara. A Taboa
é conhecida como “capim dos brejos”, planta bastante rústica que está presente em
vários pontos do planeta. Em tupi, os indígenas chamavam tal planta de “peri-peri”.
Diferente da grande maioria das cidades que nasceram em torno de uma
igreja e seu rocio, Taboão da Serra surgiu a partir de três diferentes núcleos de
povoamento. O que chamamos de “centro velho” e que se constitui hoje, no Jardim
Santa Luzia e seus arredores, teve origem na antiga Chácara dos Padres Carmelitas
(Igreja de Santa Terezinha), antiga venda do seu Zeca (José André de Moraes) e na
velha bomba de gasolina de dona Luiza Hellmeister Andrade. Outro núcleo foi no
Pirajuçara, onde o processo migratório teve bastante impacto no desenvolvimento
econômico e social, proporcionando novos caminhos para a formação da cidade.
Inicialmente japoneses e italianos envolvidos, nas atividades agrícolas e das olarias,
proporcionaram trabalho e sustento para muita gente que veio principalmente de
Minas Gerais e do nordeste, a partir de meados do século XX. A região da atual Vila
Iasi, no Arraial Paulista, é o terceiro núcleo de desenvolvimento, pois entre os anos
1930 e 1960 funcionou o Instituto Pinheiros, grande indústria farmacêutica voltara
para a produção de vacinas nos moldes do Instituto Butantã.
O instituto representou na época a industrialização da região, inúmeras foram
as contribuições dessa indústria no alvorecer da cidade de Taboão da Serra, mas
talvez, a maior delas tenha sido no campo político. A esse respeito é possível
observar a presença de seus funcionários entre os primeiros emancipadores e
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políticos eleitos na região. Funcionários do instituto, proprietários de olarias,
chácaras e comércio na região articularam a chamada Comissão dos 9, que
organizou e promoveu o processo de emancipação.
Abaixo assinados, mobilizações em torno da Assembleia Legislativa de São
Paulo e articulações políticas acabaram por fazer ser votada e aprovada, em 31 de
dezembro de 1958, a Lei 5.121 que criava os municípios de Taboão e Embu, além
de outros sete na Grande São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo no dia 31 de março de 1959. A data comemorativa do aniversário do
município foi definida, no entanto, alguns anos depois quando a Câmara Municipal
aprovou a data de 19 de fevereiro de 1959, data da assinatura, como sendo do
aniversário da cidade. O primeiro governo eleito pelo povo de Taboão da Serra, na
época com cerca de 4000 habitantes, foi Nicola Vivilechio que venceu por 54 votos.
Na sequência, diversos prefeitos eleitos tiveram como tarefa de suas gestões
da continuidade à construção do município de forma independente, na década de
1980/90 obras públicas foram feitas por toda a cidade, criando-se o Ginásio de
Esportes, o Parque das Hortênsias, a Praça Luiz Gonzaga, a Escola Municipal
Técnica Rui Barbosa e inúmeras escolas de educação infantil, ensino fundamental,
postos de serviços de saúde e entre eles o Hospital Pirajuçara.
A chegada dos anos –2000 – assistiu mudanças profundas em aspectos da
vida econômica, social e educacional da cidade, aumentando o conforto e qualidade
de vida da população.
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Taboão da Serra, pela Lei Estadual n.º
2.456, de 30-12- 1953, subordinado ao município de Itapecerica da Serra.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Taboão da Serra
figura no município de Itapecerica da Serra.
Elevado à categoria de município pela Lei Estadual n.º 5.285, de 18-02-1959,
desmembrado do município de Itapecerica da Serra e parte do distrito de São Paulo,
do município de São Paulo. Sede no atual distrito de Taboão da Serra. Constituído
do distrito sede. Instalado em 19-02-1960.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do
distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2019.
Fonte: Taboão da Serra (SP). Prefeitura. Disponível em: http://ts.sp.gov.br/nossa-cidade/nossahistoria. Acesso em: fev. 2019.
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População por faixa etária

Fonte: IBGE – Censo 2010

Analisando o gráfico podemos observar que a população entre 15 e 39 anos
tanto de homens como de mulheres é a grande maioria da população residente em
Taboão da Serra. Esses números se repetem também em relação aos alunos
matriculados nesta unidade de ensino. Os 236 alunos matriculados nos Etim's do
período integral tem entre 14 e 19 anos e 89 alunos dos cursos modulares do
período noturno tem entre 15 e 39 anos.
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População

Fonte: IBGE – Censo 2010

Conforme os dados relacionados na figura acima a população do município
de Taboão da Serra é a décima segunda microrregião ao qual pertence e a vigésima
sétima no Estado de São Paulo com a densidade demográfica de quase 12 mil
habitantes por quilometro quadrado.
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Economia

Fonte: Seade, 2019

Na economia, a maior porcentagem do PIB do município vem do setor de
Serviços, sendo importante destacar que este valor supera a participação total do
estado de São Paulo. Dessa forma, o curso de Desenvolvimento de Sistemas
oferecido pela unidade de Taboão da Serra contribui para aumentar a
empregabilidade de nosso aluno nesse setor e, ainda, desenvolve o setor da
Industria.
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Ramos de atividade predominantes na região em números

Fonte: Seade, 2019

Assim como nos dados levantados do PIB, quando verificamos a Participação
nos Serviços Formais verificamos que o setor Industrial e o setor de Serviços são
responsáveis por 70% dos empregos formais do município onde as ofertas de cursos
da área de tecnologia ajudam ao nosso aluno a entrar neste mercado de trabalho.
Quantidade de estabelecimentos por setor

Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho, 2019
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No gráfico acima verificamos que os principais setores que empregam nesta
cidade são os setores de serviços, comércio e indústria de transformação,
segmentos onde os cursos voltados para Tecnologia da Informação, que nossa
unidade de ensino oferece, tem grande aceitação e se tornam necessários para
qualificaçãoda mão de obra.
Esses setoresempregam profissionais nas áreas de tecnologia da informação,
manutenção de equipamentos de informática e informática e eletrônicos geral, as
quais são atividades diretamente relacionadas aos cursos de nossa unidade,
mostrando em si a importância destes cursos para a economia da cidade de Taboão
da Serra e para o aumento da empregabilidade de nossos alunos.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
Meta

Reduzir as perdas operacionais abaixo de 15% nos
cursos modulares, em 2021.

Resultado
Descrição

Reduzir as perdas operacionais abaixo de 15% nos cursos
modulares, em 2021.

Justificativa

O Centro Paula Souza desenvolve desde 2016 um esforço
para a permanência dos alunos na escola, neste sentido,
através

do

MEMORANDO

CIRCULAR

nº

044/2020

Cetec/GSE/Geped , que versa sobre os subsídios para
elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de
Orientação e Apoio Educacional de 2020, considera vários
estudos sobre os indicadores aproveitamento escolar nos
cursos das Etecs e solicita que os respectivos projetos
tenham

foco

nos

recursos

pedagógicos

diferenciados

utilizados nas aulas práticas, fomentando a recuperação das
lacunas de aprendizagem. Em consonância, temos os
parâmetros para a oferta, manutenção e supressão de cursos
nas Etecs com três tipos de Diagnóstico/Situação, sendo eles:
Avaliação – Bloqueio temporário por um semestre – Bloqueio
por prazo indeterminado. A perda operacional são aquelas
ocorridas entre módulos nas quais são avaliadas matrículas
de semestre a semestre.
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Vislumbrando a continuidade dos cursos e atendendo as
metas da CETEC, temos a meta para Cursos Modulares.
Meta

Promover 1 projeto por ano, articulando a habilitação
profissional com a Agenda 2030, até 2024.

Resultado
Descrição

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um
compromisso assumido na Organização das Nações Unidas
por líderes de 193 Países, inclusive o Brasil, que corresponde
a um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientam
trabalhos rumo ao desenvolvimento sustentável. São os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivo 1.
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e
promover o bem estar para todos, em todas as idades
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos Objetivo 5. Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas Objetivo 6.
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos Objetivo 7. Assegurar o acesso
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos Objetivo 8. Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno

e

produtivo e trabalho decente para todos Objetivo 9. Construir
infraestruturas robustas , promover a industrialização inclusiva
e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 10. Reduzir a
desigualdade dentro dos países e entre eles Objetivo 11.
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resistentes e sustentáveis Objetivo 12. Assegurar
padrões de produção e de consumo sustentáveis Objetivo 13.
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima
e

seus

impactos

Objetivo

14.

Conservar

e

usar
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sustentavelmente dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável Objetivo 15.
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça

para

todos

e

construir

instituições

eficazes,

responsáveis e inclusivas em todos os níveis Objetivo 17.
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável
Justificativa

A Etec de Taboão da Serra reitera seu compromisso com a
formação integral de seus alunos, promovendo projetos da
habilitação profissional de forma a contribuir com o sucesso
da Agenda 2030.

Meta

Implantar 2 novos cursos, até 2023.

Resultado
Descrição

Implantar 2 novos cursos, até 2023.

Justificativa

A Etec de Taboão da Serra oferta apenas um curso em
função de possuir apenas um bloco concluído. No entanto, o
setor produtivo da região demanda diversas habilitações
profissionais, é importante otimizar recursos disponíveis e
maximizar a oferta de cursos, para atendimento das pessoas
e setor produtivo.

Meta

Aumentar em 20% a participação dos alunos em eventos,
avaliações externas, competições técnico-científicos, até
2021.

Resultado
Descrição

Aumentar em 20% a participação dos alunos em eventos,
avaliações externas, competições técnico-científicos, até
2021.

Justificativa

O mundo do trabalho é extremamente competitivo, nossos
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alunos irão se deparar com esta realidade ao concluir o curso.
Neste sentido, a construção desta meta está alinhada com
uma formação profissional de excelência, ética e cidadã, para
que nosso egresso esteja preparado para o dinamismo do
mundo do trabalho e continuidade em estudos posteriores.
Meta

Fechar uma parceria com empresa da região, por ano, até
2022.

Resultado
Descrição

Fechar uma parceria com empresa da região, por ano, até
2022.

Justificativa

As parcerias com o setor produtivo são essenciais não
somente pela possibilidade de estágio aos alunos, mas
principalmente pela oportunidade de alinhamento com as
demandas do mundo do trabalho. Todos são beneficiados,
alunos, escola e as empresas que, ao contratar profissionais
mais qualificados, ganham competitividade.

Meta

Implantar 1 sistema de segurança, até 2021.

Resultado
Descrição

Implantar 1 sistema de segurança, até 2021.

Justificativa

O ambiente escolar necessita de proteção e tranquilidade
para que o foco esteja presente no desenvolvimento das
competências previstas nos cursos. A escola precisa de
mecanismos de proteção do patrimônio, afim de garantir que
os recursos estejam disponíveis aos alunos no momento do
desenvolvimento das atividades educacionais.

Meta

Promover 1 projeto social, por ano, até 2025.

Resultado
Descrição

Promover 1 projeto social, por ano, até 2025.

Justificativa

A formação integral contempla a integração do indivíduo com
a sociedade em que está inserida. A escola oferta cursos do
eixo de informação e comunicação, habilitações que podem
se encantar com o brilho da tecnologia, devemos atentar que
nosso foco está no bem para as pessoas.
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Indicadores

Denominação Banco de Dados BDCETEC

Análise
A CETEC - Unidade do Ensino Médio e Técnico do CENTRO PAULA SOUZA
coloca à disposição dados e informações referentes às Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) com o objetivo de oferecer um mapeamento completo de suas Unidades de
Ensino no Estado de São Paulo. São desenvolvidas análises comparativas da
movimentação e aproveitamento escolar que apontam perdas significativas no
segundo módulo, que subsidiam projetos e ações da equipe administrativa e
pedagógica da unidade escolar.
Denominação WEBSAI
Análise
O Websai é uma plataforma de avaliação institucional do Centro Paula Souza.
Por meio dele é possível identificar a satisfação e o atendimento de expectativas de
todos os envolvidos no ambiente escolar. A aplicação do Websai na ETEC Taboão
conta com grande colaboração e participação dos discentes. A Tabulação dos
Resultados é amplamente divulgada e utilizada nas reuniões de Planejamento. Em
2020 foram fundamentais para avaliação de aulas remotas e possibilidade de
retorno presencial.
Denominação Demanda do Vestibulinho
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Análise
A Etec de Taboão da Serra está mobilizada para ampliar os canais de
comunicação, que reflete inclusive na demanda do Vestibulinho. O Vestibulinho é
divulgado todas as escolas estaduais do município de Taboão da Serra (de forma
on-line via Diretoria de Ensino) e nas escolas municipais (no processo de fim de
ano), além da divulgação via site da prefeitura e redes sociais. A boa demanda
reflete estas ações, bem como o alinhamento da oferta de curso com a vocação
produtiva da região, ainda que o número de inscritos tenha diminuído em função da
pandemia.

Força
Denominação Grêmio Estudantil - Inter Chapa
Descrição
A entidade tem como finalidade defender os interesses dos estudantes da
Escola Etec de Taboão da Serra.
Denominação Eventos Diversos
Descrição
Semana Técnica, Semana Paulo Freire, Dia da família, entre outros.
Denominação WI-FI
Descrição
O sinal de WI-FI é aberto a professores e alunos, no entanto, cobre apenas
parte do pátio.
Denominação Professores
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Descrição
Destaca-se como qualidade e ponto forte da unidade o corpo docente, que
está adequado, preparado para o mercado, utiliza ferramentas modernas. A
qualificação e aplicação de conceitos é inquestionável.
Denominação Estrutura predial
Descrição
O prédio conta com uma infraestrutura nova.
Denominação Bom relacionamento entre Alunos e funcionários
Descrição
A cordialidade, o bom relacionamento sempre foi um mérito da Escola. Os
aluno são ouvidos, interpretados no diálogo. Existe a humanização no atendimento,
entendendo as necessidades, caracterizando assim um bom relacionamento entre
as esferas dentro da Etec.
Denominação Projetores
Descrição
A Etec recebeu um lote de projetores para iniciar as atividades. Estes foram
colocados nos laboratórios e disponibilizados aos professores e alunos. Atualmente
são utilizados em todas as aulas (praticamente), sendo assim um instrumento de
altíssimo valor agregado à Escola. Os professores preparam e utilizam a ferramenta
como material de apoio às aulas, transformando-as mais dinâmicas.

Denominação Cursos do eixo Informação e Comunicação
Descrição
Os cursos ofertados na unidade são do Eixo de informação e Comunicação. A
escolha é estratégica devido ao alto índice de crescimento deste mercado e assim
atende plenamente à sociedade, que requer um profissional com excelente nível
técnico.
Denominação Acolhida dos novos alunos
Descrição
A Etec já criou uma cultura de acolhimento. O recém chegado está perdido,
pois a mudança é drástica em sair de Ensino Fundamental para o Ensino Médio.
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Diante do problema, a Etec desenvolve semestralmente projetos de acolhida, putada
pela simplicidade e hospitalidade com os alunos.
Denominação Limpeza (espaços/ banheiros)
Descrição
Os espaços são limpos diariamente, não existindo papel no chão, lixo
espalhado, mau conservação. Todos os espaços são bem limpos.
Denominação Infraestrutura
Descrição
A infraestrutura se destaca no grupo de alunos e professores.
Denominação Network
Descrição
Devido à preocupação da coordenação pedagógica, é incentivado aos
coordenadores de áreas e aos professores que estimulem o contato, a troca de
informações dos alunos seja em uma visita, seja em uma palestra ou mesmo em
sala de aula. Cria-se assim um ambiente de colaboração, cooperação.
Denominação Equipe de Gestão
Descrição
Equipe de Gestão (agilidade de respostas / direção/ fácil acesso/ funcionários
/comunicação/ recepção/ cordialidade/ participativa/ colaborativa/ comprometimento/
postura/ seriedade/ transparência)

Denominação Bom relacionamento entre Alunos e funcionários
Descrição
A cordialidade, o bom relacionamento sempre foi um mérito da Escola. Os
aluno são ouvidos, interpretados no diálogo. Existe a humanização no atendimento,
entendendo as necessidades, caracterizando assim um bom relacionamento entre
as esferas dentro da Etec.
Denominação Internet
Descrição
Com o apoio da APM, há disponível internet de alta velocidade.
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Denominação Comunicação / Suporte da equipe Administrativa
Descrição
Os projetos de melhoria da comunicação favoreceram este importante
indicador.
Denominação Laboratório de apoio ao estudante
Descrição
Com o apoio da bibliotecária, disponibiliza-se um laboratório para uso em
contra-turno.
Denominação Parceria (Prefeitura/ Empresas)
Descrição
A escola adota uma estratégia de estar próximo à empresas e prefeitura para
que estes organismos forneçam informações sobre mercado, e assim alinhar os
conteúdos programáticos, bem como agendar visitas técnicas, aprimorando as aulas
teóricas. A parceria propicia uma experiência imensa ao aluno, que pode vivenciar
um momento na empresa.
Denominação Semana Técnica
Descrição
A Semana Técnica está prevista no calendário escolar, e trás uma vivência
par todos, seja através de palestras ou dinâmicas apresentadas, na qual envolve o
público que assiste. O plano de fundo é interessante, quando se fala de network,
conhecimento adquirido aplicado à prática do mercado.
Denominação Laboratórios (quantidade/ qualidade)
Descrição
Os

laboratórios

são

modernos

com

equipamentos

novos.

Não

há

equipamentos quebrados. Quanto a quantidade de equipamentos é o suficiente para
atender a quantidade de alunos. Laboratórios organizados, com Datashow e rede é
outros destaque.
Denominação Ensino (qualidade/gratuito/ método de ensino/conceituada)
Descrição
Como ponto positivo pode-se destacar a qualidade no serviço ofertado, e um
grande ponto a favor é que a escola/ cursos são gratuitos, não existindo a cobrança
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de nenhum valor.
Denominação Alunos
Descrição
O tratamento entre alunos é cordial, prevalecendo a harmonia e cordialidade
entre os alunos.

Fraqueza
Denominação Didática de alguns professores.
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza a didática de alguns professores,
demostrando falta de habilidades com algumas tecnológicas.
Denominação WI-FI
Descrição
O sinal de WI-FI é aberto a professores e alunos, no entanto, cobre apenas
parte do pátio, dificultando algumas pesquisas quando necessário.
Denominação Logistica durante as refeições
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza a logística das refeições, pois a fila de
alunos é demorada e tumultuada.
Denominação Laboratório de Química
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza a falta de laboratório de química, pois
sentem a necessidade de atuar em algumas práticas realizadas somente na teoria.
Denominação Acervo da Biblioteca
Descrição
Denominação Evasão
Descrição
Denominação Segurança
Descrição
Grades baixas/ terreno exposto/ câmeras/ localização da guarita/ controle de
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acesso/ furtos: A Etec como ainda está em fase de implantação, não disponibiliza de
alguns mecanismos de segurança. Muitos deles já foram solicitados ao CPS, que
nos indica a aquisição. Entretanto, até o presente momento não fomos vítimas de
nenhum roubo ou furto, o que nos tranquiliza, pois a comunidade aceitou a escola. E
para garantir mais a segurança no campus, a Etec remanejou a segurança na
entrada e saída dos períodos, indicando ao vigilante a saída do posto e ficar na
entrada da escola.
Denominação Alagamentos (estacionamento/ acesso de pedestres)
Descrição
A palavra "Alagamento" mencionada pelos alunos, traduz como poças no
acesso do aluno à escola. Após a entrega da obra percebeu-se que em algumas
regiões da calçada interna da Etec a água não escoava, passando assim para uma
lâmina de água (poças). Então foi readequado drenos para saída da água,
melhorando drasticamente a situação.
Denominação Falta de Funcionários
Descrição
A falta de funcionários gera alguns transtornos, como atendimento na
biblioteca, limpeza. A Etec iniciou as suas atividades recentemente e realmente
possui defasagem de funcionário, impossibilitando o atendimento a alguns
departamentos. Entretanto, não há ausência de serviços e são atendidos em quase
toda a sua maioria. Prioriza-se as atividades específicas e mais relevantes para a
Escola funcionar.
Denominação Estacionamento para alunos
Descrição
Os alunos do período noturno mostraram esta fraqueza, pois em quase sua
maioria possuem carros. A etec possui estacionamento apenas para os professores.
O estacionamento é pequeno impossibilitando a colocação de carros de alunos.
Denominação Oferta (Cursos/ Vagas)
Descrição
A Etec oferta os cursos de Etim Informática (foi substituído por Etim de
Desenvolvimento de Sistemas), e o modular de Informática (foi substituído por
Desenvolvimento de Sistemas). Nesta conjuntura, a Etec não possui mais espaços
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livres para ofertar mais cursos, visto que a obra na escola não foi totalmente
concluída. Aguarda-se a conclusão da segunda área da escola para que possa ser
criados novos cursos.
Denominação Bebedouros (refrigerado / localização)
Descrição
Os bebedouros entregue pela construção impossibilitam colocar opção de
refrigeração. O segundo aspecto é o custo de aquisição do equipamento, que neste
momento de constituição da APM torna-se inviável.
Denominação Reposição de aula
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza as reposições de aulas, pois são
comunicados em um intervalo de tempo muito curto e, a maioria acaba ocorrendo
depois do horário de aula, onde já se encontram cansados.
Denominação Falta de computador
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza a falta de equipamento adequado para
acompanhar as aulas, principalmente com a pandemia.
Denominação Plataforma Microsoft Teams
Descrição
Os alunos apontaram como fraqueza a plataforma Microsoft Teams, pois não
localizam todas as gravações (tempo de armazenamento curto). Alguns momentos a
plataforma apresentou instabilidade.

Oportunidade
Denominação Plataforma Microsoft Teams
Descrição
O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação, oferecendo chat no
espaço de alulas e videoconferência, armazenamento de arquivos e integração de
aplicativos.
Denominação Projetos
Descrição
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Os projetos buscam favorecer a criação de estratégias de organização dos
conhecimentos acadêmicos. A Etec de Taboão da Serra sempre estimulou os
professores e alunos no desenvolvimento e particiação de projetos.
Denominação Olimpíadas
Descrição
A Etec sempre participou de olimpíadas, química, matemática entre outras,
buscando assim testar as habilidades aprendidas. Neste sentindo os alunos desde o
ingresso são estimulados a participar de eventos voltados para o desenvolvimento.
Denominação Benefícios para estudantes
Descrição
Os estudantes que nesta Etec ingressam se sentem confortáveis para o
aprendizado, e sabe que a qualidade no ensino sempre será respeitada. Após o
treinamento técnico o aluno sente a confiança de ser técnico, garantindo assim a
diferenciação para o mercado. Além de ser um aluno da Etec de Taboão, que faz a
diferença.
Denominação Competições tecnológicas
Descrição
A Etec sempre participou de hackathon, makerthon e outras competições para
testar as habilidades aprendidas. Neste sentindo os alunos desde o ingresso são
estimulados a participar de eventos voltados para o desenvolvimento. Isto dá
vivência de campo aos alunos.
Denominação Crescimento intelectual / Profissional
Descrição
As aulas na Etec são pensadas com estratégia para o mercado. Assim a
coordenação pedagógica, em conjunto com as coordenações e professores
desenvolvem um projeto pedagógico dinâmico e muito diferenciado, possibilitando
assim o aluno realmente aprender e compreender a aplicabilidade dos conceitos
ensinados.
Denominação Localização
Descrição
A excelente localização da Etec trás diversos benefícios, entre eles:
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transporte público, fácil acesso, segurança (ao lado da prefeitura), dentre outros.
Denominação Feiras e Exposições
Descrição
A região metropolitana possui diversas feiras e exposições. Neste contexto a
Etec incentiva a participação em todos os eventos, inclusive divulgando em quadros
internos.
Denominação Empregabilidade (emprego/ estágio/ curriculo/ formação)
Descrição
Há de se destacar que o ótimo índice de empregabilidade é para se levar em
consideração. A Etec possui um índice extremamente baixo no modular. Também a
equipe está empenhada em procurar empresas parcerias que possam ofertar
estágios/ empregos, e a estes está alinhado o plano pedagógico.
Denominação Parcerias (empresas / visitas técnicas/ palestras/ escolas/
prefeitura)
Descrição
É cultura de Etec fazer parcerias com empresas, outras instituições para
promover visitas técnicas. Estas ilustram a vivência do trabalho na área. Diversas
ações são tomadas para que os alunos possam ir às visitas, inclusive aos sábados
para atender ao período noturno.
Denominação MasterClass
Descrição
MasterClass criadas pelo CPS oferece aulas online criadas para alunos de
todos os níveis de habilidade.

Ameaça
Denominação Gravações - Microsoft Teams
Descrição
Os alunos apontaram como ameaça o tempo disponível que as gravações
ficam armazenadas.
Denominação Pandemia
Descrição
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Os alunos apontaram como ameaça a pandemia, devido a todos os
problemas apresentados nas educação.
Denominação Ponto de ônibus
Descrição
Os alunos apontaram como ameaça o ponto de ônibus, pois não apresenta
uma cobertura adequada em tempo de chuva.
Denominação Trânsito
Descrição
Existe um cruzamento de muita relevância para a região, e este se encontra
na frente da Escola, ocasionando assim trânsito nos horários de pico. Esta situação
foge do domínio da Etec, visto que situações viárias são assuntos internos da
prefeitura.
Denominação Alagamento
Descrição
A cidade de Tabõao em alguns momentos sofre com alagamentos, causando
assim um desconforto para chegar até a Etec, pois massivamente os nossos alunos
dependem de transporte público. Entretanto, a pesar da escola estar ao lado de um
córrego (canalizado), nunca sofremos com um alagamento. A região que se
encontra a Etec até o momento não sofreu com alagamentos.
Denominação Concorrência (SENAC Taboão da Serra/ Cursos livres)
Descrição
Neste contexto todas as escolas podem sofrer concorrência, entretanto a
qualidade, a gratuidade, o perfil do aluno é que faz a diferença. Na situação do
Senac (citado por um aluno), não interfere na unidade, por questões de localização,
público e cursos (que são de áreas diferentes).
Denominação

Segurança

(assaltos,

drogas

na

frente

do

Wandick,

policiamento)
Descrição
A Etec está situada ao lado de uma escola estadual chamada "Wandick De
Freitas", e a mesma apresenta falhas de segurança. Neste contexto, os alunos da
escola Wandick ficam na porta da escola, causando assim uma insegurança aos
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alunos da Etec.
Entretanto, na área interna da Etec não temos nenhuma ocorrência, devido
ao nosso posto de Segurança.
Denominação Transporte público
Descrição
A região na qual se encontra a Etec detém diversas linhas de ônibus,
intermunicipal ou municipal. Cada linha tem o seu tempo de espera, que em alguns
casos pode demorar um pouco.
Entretanto o aluno que se programa, consegue chegar um pouco mais cedo.
Mas atrasos acontecem dependendo diretamente da empresa prestadora de serviço.
Denominação Plataforma Microsoft Teams
Descrição
Os alunos apontaram como ameaça a plataforma Microsoft Teams, devido a
instabiliade apresentada em alguns momentos. falta de equipamento adequado para
acompanhar as aulas, principalmente com a pandemia.
Denominação Retorno presencial
Descrição
Os alunos apontaram como ameça o retoro presencial, pois nem todos estão
vacinados.
Denominação Equipamento para estudo
Descrição
Os alunos apontaram como ameaça a falta de equipamento adequado para
acompanhar as aulas, principalmente com a pandemia.
Denominação Pandemia
Descrição
Os alunos apontaram como ameaça a pandemia, devido a todos os
problemas apresentados nas educação.

Prioridade
Denominação Participação em Eventos Técnicos-Científicos
Descrição
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A competitividade no mundo do trabalho é extrema, os alunos irão se deparar
com esta realidade ao concluir o curso. Verifica-se imperioso a formação profissional
de excelência, ética e cidadã, para que nosso egresso esteja preparado para o
dinamismo do mundo do trabalho e continuidade em estudos posteriores. A
participação em eventos estimula o interesse por novos conhecimentos e
desenvolve competências essenciais para a formação integral do educando.
Denominação Segurança pessoal e patrimonial
Descrição
O Centro Paula Souza mantém contrato vigilância para a escola, neste prevê
01 posto diurno de 12 horas e 01 posto noturno de 12 horas. A escola possui um
bloco em pleno funcionamento e outro bloco, com acesso restrito, apenas com a
estrutura pré-moldada, em processo de orçamento para conclusão do prédio. Com a
escola em funcionamento, o vigilante fica praticamente todo o tempo na guarita, as
rondas são escassas. Constatou-se, no espaço de obras que é restrito, pichações e
esvaziamento e extintores de incêndio. Imagina-se que supostos vândalos
acessaram a área pela portaria oposta, que não há vigilância e as rondas não são
sistemáticas. A vulnerabilidade é muito grande o que gera muita preocupação com a
segurança patrimonial. A segurança pessoal da comunidade escolar se mostra tema
relevante, especialmente no entorno em horários de entrada e saída, nestes
momentos a vigilância da unidade escolar mantém- se na entrada da escola,
aumentando a sensação de segurança de alunos, professores e funcionários.
Denominação Permanência do aluno na escola
Descrição
O Centro Paula Souza desenvolve desde 2016 um esforço para a
permanência dos alunos na escola, neste sentido, mobiliza-se a equipe
administrativa, equipe pedagógica, orientação educacional e corpo docente, a partir
de indicadores aproveitamento escolar, em prol de da utilização de recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentando a recuperação
das lacunas de aprendizagem e aprendizagem significativa.

Objetivo
Objetivo Geral:
Aperfeiçoar processos para melhoria da qualidade de ensino e permanência
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do aluno na escola.
Objetivos Específicos:
Descrever os processos existentes da prática docente; Identificar o
relacionamento da prática docente com o desempenho dos alunos; Investigar os
motivos para desistências, abandonos e trancamentos; Apresentar possibilidades
que contribuem coma permanência do aluno na escola.

Meta
Denominação

Reduzir as perdas operacionais abaixo de 15% nos
cursos modulares, em 2021.

Duração

1

(anos)
Descrição

Reduzir as perdas operacionais abaixo de 15% nos cursos
modulares, em 2021.

Denominação

Promover 1 projeto por ano, articulando a habilitação
profissional com a Agenda 2030, até 2024.

Duração

4

(anos)
Descrição

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um
compromisso assumido na Organização das Nações Unidas
por líderes de 193 Países, inclusive o Brasil, que corresponde
a um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientam
trabalhos rumo ao desenvolvimento sustentável. São os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivo 1.
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável Objetivo 3.Assegurar uma vida saudável e
promover o bem estar para todos, em todas as idades
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos Objetivo 5. Alcançar a igualdade de
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gênero e empoderar todas as mulheres e meninas Objetivo 6.
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos Objetivo 7. Assegurar o acesso
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos Objetivo 8. Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos Objetivo 9. Construir
infraestruturas robustas , promover a industrialização inclusiva
e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 10. Reduzir a
desigualdade dentro dos países e entre eles Objetivo 11.
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resistentes e sustentáveis Objetivo 12. Assegurar
padrões de produção e de consumo sustentáveis Objetivo 13.
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima
e

seus

impactos

Objetivo

14.Conservar

e

usar

sustentavelmente dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável Objetivo 15.
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça

para

todos

e

construir

instituições

eficazes,

responsáveis e inclusivas em todos os níveis Objetivo 17.
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável
Denominação

Implantar 2 novos cursos, até 2023.

Duração

3

(anos)
Descrição

Implantar 2 novos cursos, até 2023.

Denominação

Aumentar em 20% a participação dos alunos em eventos,
avaliações externas, competições técnico-científicos, até
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2021.
Duração

1

(anos)
Descrição

Aumentar em 20% a participação dos alunos em eventos,
avaliações externas, competições técnico-científicos, até
2021.

Denominação

Fechar uma parceria com empresa da região, por ano, até
2022.

Duração

2

(anos)
Descrição

Fechar uma parceria com empresa da região, por ano, até
2022.

Denominação

Implantar 1 sistema de segurança, até 2021.

Duração

1

(anos)
Descrição

Implantar 1 sistema de segurança, até 2021.

Denominação

Promover 1 projeto social, por ano, até 2025.

Duração

5

(anos)
Descrição

Promover 1 projeto social, por ano, até 2025.
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Projetos
Denominação

Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec de
Taboão da Serra - 2021

Responsável(eis)

MARTA ADELINA ABAD

Início

2021-07-22 00:00:00

Fim

2022-01-31 00:00:00

Descrição

Na escola, o orientador educacional é um dos membros da
equipe gestora, ao lado do diretor e do coordenador
pedagógico.

Ele

é

o

principal

responsável

pelo

desenvolvimento pessoal de cada aluno, dando suporte a sua
formação como cidadão, à reflexão sobre valores morais e
éticos e à resolução de conflitos. O Projeto de Orientação e
Apoio Educacional - 2021 da ETEC de Taboão da Serra tem
como objetivo proporcionar aos professores o conhecimento
de técnicas, estratégias e recursos de ensino que promovam
a construção das competências socioemocionais com foco
nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas.
Entre as medidas que se pretende adotar destacam-se:
acompanhar a eficiência do processo ensino-aprendizagem;
verificar

as

lacunas

de

aprendizagem,

desenvolver

competências socioemocionais (i.e.; empatia, autoestima,
resiliência, ética, autoconhecimento); aumentar a satisfação
discente; melhorar a atmosfera da escola; reduzir fatores de
risco das perda, atuar na recuperação das lacunas de
aprendizagem; na construção das competências previstas no
plano de curso; desenvolver metodologias diferenciadas para
aulas práticas; aumentar o sucesso escolar em 10%, em
relação

a

2020

e,

consequentemente,

construir

uma

comunidade discente comprometida e engajada que se
dedique aos estudos e alcance uma formação de qualidade.
Promovendo

utilização

diferenciados

nas

aulas

simuladores,

simulações

de

recursos

práticas

pedagógicos

(metodologias

realísticas,

plataforma

ativas,
para
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organização de enquetes e jogos, dentre outros).
Denominação

Implantação de sistema de controle de acesso na Etec de
Taboão da Serra

Responsável(eis)

FABIANO JORGE SILVA OLIVEIRA

Início

2021-02-01 00:00:00

Fim

2021-12-20 00:00:00

Descrição

O projeto em questão visa implantar um sistema de controle
de acesso composto por catracas eletrônicas, crachás e leitor
biométrico, personalizados para toda a comunidade escolar,
da Etec de Taboão da Serra. Visa controlar o acesso as
dependências da Etec de Taboão da Serra, por parte da
comunidade escolar e visitantes, aumentando assim a
segurança de toda a comunidade escolar.

Denominação

Monitoria Técnica por meio da plataforma Microsoft
Teams

Responsável(eis)

MARTA ADELINA ABAD

Início

2021-02-22 00:00:00

Fim

2021-12-10 00:00:00

Descrição

O projeto Monitoria Técnica por meio da plataforma Microsoft
Teams será realizado por alunos veteranos para auxiliar
alunos ingressantes. O projeto terá como objetivo auxiliar o
processo de ensino aprendizagem, promover a interação
entre os pares, tornar o aprendizado ativo e participativo e
auxiliar o professor em suas atividades didático-pedagógicas,
pois possibilitará ao monitor identificar dificuldades individuais
de outros alunos e levá- las para o docente responsável para
este ofereça soluções mais personalizadas. Além disso, o
projeto

de

monitoria

é

uma

atividade

de

ensino

e

aprendizagem que visa contribuir para a formação técnica do
aluno ingressante, e tem por finalidade despertar o interesse
pela carreira técnica integrada às atividades do curso de
desenvolvimento de sistemas.
Denominação

24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
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Responsável(eis)

HARRY ANTONIO LEITE

Início

2021-03-01 00:00:00

Fim

2021-07-30 00:00:00

Descrição

O projeto de Participação na 24ª edição da Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica, visa orientar nossos
discentes quanto a importância da participação na OBA e
outras avaliações. Esta é uma iniciativa em nossa unidade,
procurando

ajudar

os

nosso

estudantes

a

ter

um

conhecimento sólido da Física e Astrofísica, incentivando os
mesmos a participar

das

olimpíadas

de Astronomia e

Astrofísica e outras avaliações com maior segurança e
domínio na área de exatas.
Denominação

Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec Taboão da
Serra - 2021

Responsável(eis)

JOSE FERNANDO LINO SANTIAGO

Início

2021-02-03 00:00:00

Fim

2022-01-31 00:00:00

Descrição

Projeto educacional com ações inovadoras, que auxiliem no
processo de ensino aprendizagem com foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas,
fomentando a recuperação das lacunas de aprendizagem,
proponho uso de ferramentas diferenciadas que aborda
conceitos

de

interdisciplinaridade,

raciocínio

lógico;

criatividade e enriquece o relacionamento interpessoal e
intrapessoal entre professores e alunos, como a Robótica
Educacional e a aprendizagem baseada em projetos.
Denominação

Aumento do número de parcerias até 2022

Responsável(eis)

FABIANO JORGE SILVA OLIVEIRA

Início

2021-02-01 00:00:00

Fim

2022-12-31 00:00:00

Descrição

O projeto em questão visa aumentar as parcerias nos
próximos 2 anos da Etec de Taboão da Serra com o setor
produtivo da região. Visa ainda aumentar a empregabilidade
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de nossos alunos e a visibilidade de nossa unidade de ensino
e dos cursos oferecidos por ela para as empresas da região.
Denominação

Somos contra o assédio moral, virtual e sexual na
instituição de ensino.

Responsável(eis)

SAMELA WUTZKE DE OLIVEIRA ASANUMA

Início

2021-05-03 00:00:00

Fim

2022-11-30 00:00:00

Descrição

O presente projeto consiste em abrir espaço para o diálogo,
junto a comunidade de servidores e discentes da Etec de
Taboão da Serra, voltado para a identificação de situações
que podem ser caracterizadas como assédio moral, virtual ou
sexual no ambiente de trabalho e escolar. Portanto, ocorrerá o
desenvolvimento de rodas de conversas, que serão mediadas
pelos Coordenadores de Curso e apoiadas pela Orientação
Educacional e por professores docentes que abordem os três
temas a seguir: Assédio Moral Assédio Virtual Assédio Sexual
Após a realização das rodas de conversa, será solicitado aos
discentes, a produção de vídeos de conscientização para tal
temática. Os vídeos serão analisados e corrigidos por
docentes dos seguintes componentes curricular: História,
Língua

Portuguesa,

Sociologia

e

Ética

e

Cidadania

Organizacional.
Denominação

Fortalecendo as bases da geometria para competições
em olimpíada e outras avaliações

Responsável(eis)

MANOEL MESSIAS PEREIRA ARAUJO

Início

2021-06-26 00:00:00

Fim

2021-11-27 00:00:00

Descrição

O projeto Fortalecendo as bases da geometria para
competições em olímpiada e outras avaliações, é uma
iniciativa em nossa unidade, procurando ajudar os nossos
estudantes a ter um conhecimento sólido de geometria,
incentivando os mesmos a participar das olimpíadas e outras
avaliações com maior segurança e domínio na área de
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exatas.
Denominação

Diversificando a comunicação formal e informal via
PodCast e solidificando saberes tradicionais

Responsável(eis)

MARCELLO PERES ZANFRA

Início

2021-08-02 00:00:00

Fim

2021-12-10 00:00:00

Descrição

O projeto Diversificando a Comunicação Formal e Informal via
PodCast e solidificando saberes tradicionais é uma iniciativa
proposta na ETEC de Taboão da Serra visando a estimular o
engajamento estudantil, o domínio do formato da entrevista e
a prática de pesquisa autônoma na área de linguagens e a
aproximação entre o universo da tecnologia e dos saberes da
chamada

“base

comum”

curricular.

Solidificando

tais

conteúdos pelo formato tradicional de aprendizagem e pelo
dinamismo do projeto para internet, os alunos também se
beneficiarão para avaliações externas (como o SARESP) e
vestibulares.
Denominação

Food Help

Responsável(eis)

MARTA ADELINA ABAD

Início

2021-08-02 00:00:00

Fim

2021-12-03 00:00:00

Descrição

O Food Help é um projeto de cunho social e tem como
objetivo estimular a solidariedade na comunidade (docentes,
funcionários, pais, discentes) da ETEC de Taboão da Serra.
Esta é uma das formas encontradas pela ETEC DE TABOÃO
DA SERRA para estimular a consciência cidadã para que
seus alunos sejam profissionais justos, éticos, solidários e
atentos às causas ambientais e sociais.
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Parecer do Conselho de Escola
Ata de Reunião do Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra - PPG

Aos dezoito (18) dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (2021), na
equipe denominada “Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra”, no aplicativo
Microsoft Teams, reuniram-se em Reunião Extraordinária, o Conselho de Escola da
Escola Técnica Estadual de Taboão da Serra, com a finalidade de aprovar o Plano
Plurianual de Gestão e o Plano Escolar. A excepcionalidade de uma reunião remota
se dá em função da pandemia causada pela COVID-19.Três convidados da
comunidade

extraescolar

acessam

a

reunião

por

perfis

de

convidados

disponibilizados pelo Centro Paula Souza. O Diretor de Escola Técnica, Sr. Vinicius
Miekusz Salgado de Vasconcelos, após realizar a identificação de todos os
participantes, apresentou o projeto político-pedagógico da escola, a análise do
resultado do WEBSAI, a análise da matriz SWOT, demanda do Vestibulinho,
relatório de perda de alunos, a lista de prioridades para aplicação de recursos de
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento e da APM, as metas e projetos para o
período 2021-2025. Os participantes apreciaram, avaliaram a proposta e sanaram
dúvidas. A votação é registrada no “chat” da reunião. O Conselho de Escola aprova
o Plano Plurianual de Gestão 2021-2025. Sem nada mais a declarar, encerrou-se a
reunião do Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra, aonde todos os
presentes validam a Ata, que será enviada aos participantes e divulgada nos canais
de comunicação da unidade escolar.
Nome

Assinatura

Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos
Vanessa Cristina Golçalves Marques
Jose Fernando Lino Santiago
Elisandra Aparecida Gomes de Moraes
Camila de Andrade Velere
Gustavo Silva Souza
Deise Jenifer Pereira Sedassari
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Jean Carlo Wagner
Elmer Campos De Araújo
Fabio Brussolo De Oliveira
Maria De Fátima Pereira Uehara
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