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Plano Escolar 2013 -
Etec Alberto Santos Dumont

De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de

Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico –

PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos

projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise

dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade.

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização

anual, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado

confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da

promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado

como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível,

comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)
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Diretor
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Administrativos
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http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/index.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
javascript:void(0);


15/7/2014 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php 2/12

IV Definição de Metas / Projetos

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Médio

Descrição:

Iniciamos em 2008 duas turmas de Ensino Médio, onde encontramos muita dificuldade para montar as
salas , uma vez que tendo oferecido 70 vagas , tivemos apenas 39 alunos inscritos. Após orientação do
Centro Paula Souza, tivemos homologadas as demais inscrições. São duas turmas que por não terem
passado pelo processo de vestibulinho, mostraram-se com algumas dificuldades principalmente por
muitos terem cursado um ensino fundamental muito fraco . Mas com a colaboração e profissionalismo do
corpo docente , conseguimos mostrar para esses alunos, a importância e a necessidade do estudo e os
resultados nos deixam bastante satisfeitos com diversos relatos positivos dos pais.

Neste ano de 2013, como nossa escola somente possui 9 salas de aula, mantivemos o número de vagas
em 105 apostando no bom trabalho realizado , e com o sucesso realizado com as turmas do ano
anterior,  o número de vagas para ingresso , 105 , e obtivemos 900 inscritos para o processo de
vestibulinho , com uma demanda de 8,57 , reflexo do trabalho realizado pela escola com um grande
comprometimento do corpo docente .

          Os problemas que temos se resumem aindae em relação ao prédio que não possue uma quadra
esportiva, onde muitas vezes , o professor utiliza do ambiente da praia que fica a aproximadamente 5
quadras de distância, e da inexistência de espaço para instalação de laboratórios de Física, Biologia e
Química. 

Habilitações associadas:

Ensino Médio

Modalidade: Técnico

 TÉCNICO EM COZINHA

É o profissional que planeja, executa e supervisiona o trabalho em serviços de alimentação.
Atua na organização da cozinha e elaboração do 'mise en place'. Participa da elaboração e
organização de eventos e de cardápios. Prepara alimentos e bebidas de acordo com os padrões
de segurança alimentar. Supervisiona e organiza a equipe de trabalho. Opera e higieniza
utensílios e equipamentos. Armazena diferentes gêneros alimentícios, controla estoque,
consumo e custos.

Eixo Tecnológico:

Hospitalidade Turismo e Lazer.

Mercado de Trabalho:

Restaurantes, bares, meios de hospedagem, refeitórios, catering , bufê, cruzeiros marítimos,
embarcações.

Informações sobre o Curso:

O curso de Técnico em Cozinha, foi implantado na ETEC Alberto Santos Dumont de Guarujá no
2º semestre de 2012, o curso antes implementado em várias unidades do Centro Paula Souza.
Não teve turma aberta no 1° semestre de 2013 mas a terá a abertura de nova turma no 2°
semestre de 2013.

Certificações:

1. MÓDULO I: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE COZINHA.

2. MÓDULO II: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE SERVIÇOS

GASTRONÔMICOS.

3. MÓDULO III: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM COZINHA.

4.  

Técnico em Eventos

O Técnico em Eventos é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na
organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de
eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos
administrativos e operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos.
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Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e
manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos.

Mercado de Trabalho

Empresas organizadoras de eventos, centro de convenções, hotéis, parques de exposições,
empresas prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, Convention and Visitors
Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e bufê.

O curso é composto de 3 módulos e ao final do primeiro módulo o aluno tem o direito de receber o
certificado de Qualificação de Nível Médio de Atendente de lazer e Eventos. Ao final do segundo módulo o
aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio de assistente de Eventos e  ao
final do terceiro  módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Técnico de Nível Médio
de Técnico em Eventos 

 

Hospedagem

          O Técnico em Hospedagem é o profissional que atua na recepção e governança em meios de

hospedagem. Executa atividades operacionais de recepção e atendimento a clientes, serviços de andares,

comercialização e marketing de produtos turísticos, além da realização de reservas. Orientando suas

ações pelos critérios de qualidade na prestação de serviços, presta suporte ao hóspede durante sua

estada, valorizando as características culturais, históricas e ambientais do local de sua atuação.

          O curso é composto de 3 módulos e ao final do primeiro módulo o aluno tem o direito de receber o

certificado de Qualificação de Nível Médio de Atendente para Recepção , Hotéis e Restaurantes . Ao final

do segundo módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio

de Arrumador e Camareira em Meios de Hospedagem.  Ao final do terceiro  módulo o aluno tem o direito

de receber o certificado de Técnico de Nível Médio de Técnico em Hospedagem.  

         Atualmente a nossa região por ser muito carente em pessoas especializadas na área de

hospedagem , temos tido resultados agradaveis com um número muito grande de alunos sendo

aproveitados na extensa rede hoteleira nos mais diversos setores Governança, Eventos , Recepção etc.

Mercado de trabalho: meios de hospedagem: hotéis, pousadas, flats ou resorts, bem como
embarcações e hospitais.

Manutenção de Aeronaves

            O Técnico em Manutenção de Aeronaves é o profissional que monta, desmonta, instala e executa

manutenção em estruturas, motores, hélices, sistemas de combustível, hidráulicos e pneumáticos, de trem

de pouso, de proteção contra fogo, de oxigênio, de ar condicionado e pressurização, elétricos e eletrônicos

em aeronaves. Interpreta documentação e instruções técnicas, em português e em inglês. Ensaia

sistemas, componentes e equipamentos. Utiliza recursos de informática para controle de procedimentos e

de operações.      

            Após diversas reuniões com a ANAC, ficou acordado que este curso a partir do segundo
semestre de 2010 passa a contar com cinco semestres 

            O curso é composto de cinco módulos sendo que o primeiro módulo é básico, sem certificação.
Ao final do terceiro  módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio
de Mecânico de Manutenção Aeronáutica grupo Célula.  Ao final do quarto  módulo o aluno tem o direito
de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio de Mecânico de Manutenção Aeronáutica grupo
Motopropulsor e ao final do quinto  módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação
de Nível Médio de Mecânico de Manutenção Aeronáutica grupo Aviônicos. Importante no terceiro  quarto e
quinto módulos, os alunos terão que cumprir 12 sábados com 5 aulas práticas .

Importante frizar que  no Agrupamento Docente por não possuir no sistema o 5° módulo,
colocamos um segundo 4° módulo que tem hoje 24 alunos , sendo esse o nosso 5° módulo.

          O concluinte dos módulos básico + Grupo Célula + Grupo Motopropulsor + Grupo Aviônicos,  fará
juz ao título de Técnico em Manutenção de Aeronaves.
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Descrição:

          A partir da conclusão do terceiro módulo , e sendo maior de dezoito anos e tendo concluido o
Ensino Médio,  o aluno poderá realizar os exames da ANAC, exames esses necessários para obter as
licenças que vão autoriza-lo a estar trabalhando nas companhias de aviação. Mercado de trabalho:
empresas de Aviação, públicas ou particulares. 

Secretariado

          O Técnico em Secretariado é o profissional que assessora as funções de chefia, executando os

serviços rotineiros de escritório. Faz atendimento a clientes, negociações com fornecedores e

gerenciamento de informações. Administra relacionamentos e conflitos internos e externos. Como gestor

de processos, atua na confecção de produtos e na estruturação de portfolio, na elaboração de

apresentações, na estruturação de relatórios administrativos, na composição de planilhas orçamentárias e

em demais serviços específicos da empresa em que trabalha. O curso é composto de 3 módulos e ao final

do primeiro módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio de

Recepcionista / Assistente Administrativo.          

          Ao final do segundo módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível

Médio de Assistente de Eventos Empresariais.  Ao final do terceiro  módulo o aluno tem o direito de

receber o certificado de Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretariado.  Mercado de trabalho:
empresas comerciais, industriais e bancárias, escritórios de profissionais liberais, empresas e órgãos
públicos.

Turismo Receptivo

          O Técnico em Turismo Receptivo é o profissional que recebe / acolhe o turista em agências de

turismo, meios de hospedagem, restaurantes e empresas organizadoras de eventos. Organiza roteiros

históricos, culturais e educativos, assim como desenvolve atividades inerentes a arte da hospitalidade.

Presta informações, assistência e orientação técnica ao turista. O curso é composto de 3 módulos e ao
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final do primeiro módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível Médio de

Assistente de Atividades Recreativas.

          Ao final do segundo módulo o aluno tem o direito de receber o certificado de Qualificação de Nível

Médio de Assistente de Eventos em Serviços Turísticos. Ao final do terceiro  módulo o aluno tem o direito

de receber o certificado de Técnico de Nível Médio de Técnico em Turismo Receptivo.  O concluinte dos

módulos I, II, III, portador do Ensino Médio, maior de 18 anos ou emancipado, que apresentar

comprovante de ter realizado no mínimo 3 viagens técnicas ( 100 h) acompanhado de profissional

credenciado pelo Ministério do Turismo, fará jus ao Certificado de Qualificação Técnica de Nível Médio de

Guia de Turismo Regional.

Mercado de trabalho: hotéis, restaurantes, bares, buffets, agências de viagem, operadoras turísticas,

aeroportos, postos de informações turísticas, parques, camping e eventos.

.

Via Rápida do Emprego

Objetivo : O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que oferece cursos básicos de qualif icação profissional de acordo com as

demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de

trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

Público-alvo: Podem participar do programa pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residam no Estado de São

Paulo. Será dada prioridade para candidatos: que estejam desempregados, com maior idade, mais baixa escolaridade,

mulheres arrimo de família e com maiores encargos familiares.

Em 2012, tivemos cursos de :Assistente Contabil, Informática Básica, Recepção e Atendimento, Técnicas em Vendas
e Assistente Administrativo

TELECURSO TEC 

O  Tele TEC é resultado da parceria com o Centro Paula Souza. A Fundação Roberto Marinho, através da

Secretaria Estadual de Desenvolvimento, e que está sendo estendido a todas as unidades escolares.

A idéia é atender os alunos do Ensino Médio regular ( 2ºs, e 3ºs. anos)  e também alunos que já

terminaram um curso técnico e que desejam  continuar se aperfeiçoando, atualizando e qualificando para

o mercado de trabalho.

As aulas acontecem aos sábados no período da manhã.

Os professores do Tele Tec são capacitados pelo CEETEPS e são responsáveis pela mediação do curso

e administração da turma.

A Etec oferece os seguintes cursos:

·        Secretariado 

O técnico em Secretariado e Assessoria auxilia os executivos, atende a clientes, negocia com
fornecedores, além de contribuir para a administração e organização da empresa.

 

O técnico em Secretariado e Assessoria auxilia os executivos no desempenho de suas funções de chefia,
em atividades administrativas, gerenciamento das informações, serviços de escritório e organização de
eventos em geral.

Ele atende a clientes; negocia com fornecedores; gerencia as informações, administra relacionamentos e
conflitos internos e externos. Também contribui no gerenciamento dos processos produtivos e na
organização e registro de informações necessárias para a administração da organização, participando da
elaboração de portfólios; pastas; folders; relatórios; planilhas e materiais específicos para reuniões;
divulgação da organização em diferentes mídias; apresentações a clientes, visitantes, parceiros, públicos
de convenções etc. 

·        Administração

O técnico em Administração pode colaborar em diversas áreas da empresa, tendo como foco a gestão:
recursos humanos, compras, vendas, contabilidade, finanças, fluxo de mercadorias, patrimônio, entre
outras.

O técnico em Administração Empresarial controla as atividades da rotina administrativa das empresas.
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Ele contribui para elaboração de planos (estratégicos, táticos e operacionais) para atingir os objetivos da
organização por meio de certas ações, condições e recursos adequados a este fim. 

Para muitas pessoas que não tem oportunidade de cursar uma faculdade ou estudar durante a semana, o
curso técnico à distância é de grande oportunidade de aprender uma profissão, tendo um mercado de
trabalho específico para o aluno.

 

 

Habilitações associadas:

Secretariado

Turismo Receptivo

Hospedagem

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC

Eventos

Administração Empresarial - Telecurso TEC

Manutenção em Aeronaves

Cozinha
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AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2013

Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos Data Base O.C.

Ensino Médio Manhã 1ª Série 3 105 08/04/2009

Ensino Médio Manhã 2ª Série 3 105 08/04/2009

Hospedagem Noite 2º Módulo 1 31

Hospedagem Noite 1º Módulo 1 40

Eventos Tarde 1º Módulo 1 40

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 31

Manutenção de Aeronaves Noite 1º Módulo 1 40 05/01/2009

Secretariado Tarde 1º Módulo 1 40 17/01/2009

Secretariado Tarde 2º Módulo 1 39 19/11/2003

Secretariado Tarde 3º Módulo 1 26 19/11/2003

Eventos Tarde 2º Módulo 1 27

Ensino Médio Manhã 3ª Série 3 105

Hospedagem Noite 3º Módulo 1 25

Turismo Receptivo Tarde 1º Módulo 1 40

Manutenção em Aeronaves Noite 2º Módulo 1 38

Manutenção em Aeronaves Noite 3º Módulo 1 27

Manutenção em Aeronaves Noite 4º Módulo 1 24

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 40

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 35

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 40

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 40

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 35

Manutenção de Aeronaves Noite 4º Módulo 1 24

Eventos Tarde 3º Módulo 1 23

Cozinha Tarde 2º Módulo 1 27

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2013

Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

Ensino Médio Manhã 1ª Série 3 105

Ensino Médio Manhã 2ª Série 3 105

Ensino Médio Manhã 3ª Série 3 105

Hospedagem Noite 1º Módulo 1 40

Hospedagem Noite 2º Módulo 1 31

Hospedagem Noite 3º Módulo 1 16

Cozinha Tarde 1º Módulo 1 40

Cozinha Tarde 3º Módulo 1 19

Turismo Receptivo Tarde 2º Módulo 1 39

Eventos Tarde 1º Módulo 1 40

Eventos Tarde 2º Módulo 1 34

Eventos Tarde 3º Módulo 1 22

Manutenção de Aeronaves Noite 1º Módulo 1 40

Manutenção de Aeronaves Noite 2º Módulo 1 34

Manutenção de Aeronaves Noite 3º Módulo 1 31

Manutenção de Aeronaves Noite 4º Módulo 1 23
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Manutenção de Aeronaves - Aviônicos Noite 1º Módulo 1 24

Secretariado Tarde 1º Módulo 1 40

Secretariado Tarde 2º Módulo 1 38

Secretariado Tarde 3º Módulo 1 35

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 40

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 36

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 33

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 40

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 33

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 38

CLASSES DESCENTRALIZADAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta:
3 - Os professores devem elaborar pelo menos duas atividades extracurriculares no Ensino

Tecnico e Ensino Médio.

Resultado: 100% da meta alcançada

Justificativa: Entre outra atividades extracurriculares efetuadas durante 2012 , destacamos a turma do 1° módulo de

cozinha que com o trabalho que realizaram nas aulas práticas fizeram a festa do dia das crianças na praia

do Goes, apresentando à comunidade alimentos saudáveis e com propriedades funcionais, dentro das

normas técnicas nutricionais e de segurança alimentar, sem perder aquele “jeitinho de criança” . no ensino

médio , tivemos atividades de Biologia com a ida de alunos dos 1° e 3° anos no Jardim Zoológico e

Orquidário. Tivemos também a participação de nossa escola com os alunos do técnico e médio no

programa, da TV Cultura de São Paulo, Inglês com Música, em duas oportunidades.

Meta: 6-Diminuir as Progressões Parciais do Ensino Tecnico para o ano letivo de 2012.

Resultado: 100% da meta alcançada

Justificativa: Iniciamos o ano de 2012 com 92 progressões parciais do técnico , e através do acompanhamento pela

professora Márcia, coordenadora pedagógica, terminamos o ano com 39 progressões parciais

Meta: 1- Realização de aulas práticas na Aeronave da Etec

Resultado: 100% da meta alcançada

Justificativa: Apesar do projeto encaminhado pelos professores do curso de Manutenção de Aeronaves não ter sido

aprovado pelo setor de HAEs , tivemos algumas atividades realizadas nos sábados nas aeronaves que se

encontram na hangar do Núcleo da Base Aérea de Santos , resultando inclusive na pintura total da

Aeronave Cheroke.

Meta:
4- Estimular através de projetos novos conhecimentos na área de filosofia, sociologia e a

Ética da Vida Humana.

Resultado: 100% da meta alcançada

Justificativa: Juntamente com as aulas de Filosofia e Sociologia os alunos aprenderam e relacionaram conceitos de

valore e ética para a vida humana, a partir da produção do gibi.

Meta:
5 - Desenvolver pelo menos um projeto que trabalhe a Interdisciplinariedade e solidariedade

no contexto coletivo.

Resultado: 100% da meta alcançada

Justificativa: Na Semana Paulo Freire realizada pelos alunos do Ensino Médio, as atividades interdisciplinares de

conhecimentos gerais e pesquisas, tiveram como objetivo também, promover uma arrecadação de fralda

e caixa de leite para doação ao asilo da cidade.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Infraestrutura

Inexistência de quadra esportiva



15/7/2014 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php 9/12

Alagamento da rua onde a escola está situada 
Impossibilidade de aula no térreo quando chove 
Política ineficiente de transporte coletivo urbano ( Atrasos )
Embora questões de infraestrutura não esteja ao nosso alcance para resolvê-las,adequamos
nossas ações pedagógicas ao espaço que possuímos, mas acreditamos que os ítens acima
relacionados comprometem o desempenho da escola, como por exemplo a dificuldade na
 execução do componente Educação Física e de atividades sócio-culturais e integrativas.

Ações pedagógicas

- o resultado do conselho de classe final, mostrou um número elevado de Progressões Parciais no
curso técnico , necessitando de um acompanhamento dos trabalhos dos professores na
avaliação e nas ações pedagógicas desenvolvidas para estes alunos promovidos em regime de
Progressão Parcial.
- melhorar os registros de diário de classe dos docentes  e seu acompanhamento pelos
coordenadores de área.
- localização das aeronaves que se encontram no Núcleo da Base Aérea de Santos  dificultando
o seu uso para aulas práticas do curso de Manutenção de Aeronave.
- ações pedagógicas direcionadas que evitem a evasão escolar em alguns cursos técnicos, como
consta nos indicadores.

METAS

Meta: Atingir 70% os acessos dos alunos e em 70% os acessos dos professores no site clickideia

Duração: 1 Ano

Descrição: Incentivar o uso do ambiente virtual clickideia para aprendizagem dos alunos e pesquisa dos professores,
visando o aperfeiçoamento dos conteúdos.

Meta: 3 - Elaborar pelo menos duas atividades extracurriculares no Ensino Técnico e Ensino Médio.

Duração: 3 Anos

Descrição:  O desenvolvimento de atividades extracurriculares auxiliará no desenvolvimento das
múltiplas inteligências dos alunos .

Meta:

Duração: 5 Anos

Descrição:  5-  Acompanhar as ações referentes as metas propostas, auxiliando na elaboração das
mesmas.

Buscar articular as ações no sentido de atingir atividades produtivas no campo institucional e
em cada um dos cursos oferecidos pela ETEC assim como os que serão implantados.

Meta:

Duração: 5 Anos

Descrição:

Meta:
5 - Desenvolver pelo menos um projeto que trabalhe a Interdisciplinariedade e solidariedade

no contexto coletivo.

Duração: 5 Anos

Descrição:  Efetivar a prática de integração das disciplinas pertinentes ao curso, buscando meios para que
possamos interagir com outras classes, mesmo encontrando dificuldades no acesso, pois as classes são
distantes.

 Estabelecer diálogos entre as classes e as áreas dos diversos eixos tecnológicos.

 Implementar uma política de responsabilidade social com a promoção da cidadania e do
desenvolvimento sustentável, além das transparências das suas atividades.

 Comprometimento de todo o corpo diretivo, docentes, discentes, administrativo para o objetivo desse
programa e no cumprimeto de metas.

Meta: 1 - Diminuir as Progressões Parciais do Ensino Técnico e Médio para o ano letivo de 2013.

Duração: 1 Ano

Descrição:  Mesmo com a dimunuição do número de progressões no Ensino Técnico, há a necessidade de
orientação quanto e sua  realização pelos alunos, bem como o acompanhamento  das ações pedagógicas
apresentadas pelos docentes e das avaliações sugeridas.
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 De acordo com o Regimento do CPS o aluno em Progressão Parcial  , poderá adquirir competências/
habilidades e valores desde que as avaliações  sejam diversificadas e contemplem as competências a
serem adquiridas.

Meta:
Recepcionar e orientar novos docentes, funcionários administrativos e estagiários,

apresentando a escola e as atividades diárias.

Duração: 1 Ano

Descrição: Apresentar os setores da escola, seu funcionamento bem como as atividades desenvolvidas durante o ano

letivo.

Meta: Organizar projetos em parceria com entidades da região.

Duração: 2 Anos

Descrição: Acompanhar as etapas  previstas em projetos da escola assim como os resultados alcançados com a

parceria.

PROJETOS 2013

 Os projetos foram definidos à partir das prioridades e metas  estabelecidas no Plano Plurianual de Gestão.  Os
projetos serão acompanhados pelos coordenadores e diretor através de uma planilha anexada a baixo.Esta planilha nos
auxiliará no processo de avaliação, principalmente destacando os motivos de uma mudança na rota , permitindo um
acompanhamento de perto dos sucessos e insucessos dos projetos.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

 

Projeto nº ----- Vinculado ao PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO

 

 

 

Meta do Projeto

 

 

 

                                          CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

 

Nº ATIVIDADES Prazo Responsável  
01

 
  

 
 

02

 
  

 
 

03

 
  

 
 

04
  

 

 
 

05  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

N°

Verificação do
Andamento

Data Responsável
Avaliação e

Redirecionamento
(se necessário)

01

 
 

   

02  

 

   

03  

 

   

04  

 

   

05  

 

   

         

 

Guarujá    _____DE___________________DE 2013

 

 

 

________________________                          _________________

 Coordenador de área /pedagógico                            DIRETOR 

Projeto: Criação de Eco Ponto: uma cidade sustentável

Responsável(eis):Célia Regina de Oliveira

Data de Início: 07/02/2011

Data Final: 30/12/2013

Descrição: Resumo

A palavra lixo no dicionário, é definida como sujeira, imundice, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor.
Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados
pelas atividades humanas. 
Com a Revolução Industrial, as fábricas iniciaram a produção de objetos de consumo em larga escala e a
introduzir novas embalagens no mercado, aumentando consideravelmente o volume e a diversidade de
resíduos gerados nas áreas urbanas. Passamos a viver a era dos descartáveis em que a maior parte dos
produtos — guardanapos de papel, latas de refrigerante, computadores, celulares, brinquedos — são
inutilizados e jogados fora com enorme rapidez.
Ao mesmo tempo, as áreas disponíveis para colocar o lixo passaram a ficar escassas, pois as
metrópoles cresceram muito. A sujeira acumulada aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as
condições de saúde das populações em todo o mundo, especialmente nas regiões menos desenvolvidas.
Mas o que fazer com tanto lixo?
O homem tem a seu favor várias soluções para dispor de forma correta, sem acarretar prejuízos ao
ambiente e à saúde pública. Mas será que todos possuem esse conhecimento e se possuem, por que
não utilizam? 
Com certeza pela falta de informação e/ou cultura, pois até um tempo se tinha preconceito em utilizar
material reciclado e customizado, hoje o lixo gera dinheiro.
Na realidade, deveríamos evitar o acúmulo de detritos, diminuir o desperdício de materiais e o consumo
excessivo de embalagens.
Atualmente, estamos observando uma mudança dos hábitos e costumes, estamos presenciando uma
tendência mundial em reaproveitar cada vez mais os produtos jogados no lixo para fabricação de novos
objetos, através dos processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de energia
fornecidas pela natureza. Assim, o conceito de lixo tende a ser modificado, podendo ser entendido como
"coisas que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem". (Francisco Luiz Rodrigues e Vilma Maria
Gravinatto).
Este é o nosso intuito, mudar o conceito de lixo e transformar a nossa comunidade.



15/7/2014 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php 12/12

Justificativa:
Sendo o trabalho docente parte integrante do processo educativo, no qual os membros da sociedade são
preparados para a participação na vida social. Sendo a prática educativa o processo que prover os
indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a
transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade. E percebemos
que a responsabilidade social da escola e dos docentes é muito grande, pois cabe-lhes escolher qual a
concepção de vida e de sociedade deve ser trazida à consideração dos alunos e quais conteúdos e
métodos lhes propiciam o domínio dos conhecimentos e a capacidade de raciocínio necessários à
compreensão da realidade social e à atividade prática profissional, na política, nos movimentos sociais. 
Levando em conta a disciplina lecionada que está em link direto com a natureza, principalmente no
conteúdo dos 3º anos do ensino médio, onde será abordada a física moderna e as várias formas de
energia e suas aplicações -  entre outros tópicos. Observando as Habilidade e Competências que devem
ser desenvolvidas no aluno concluinte do ensino médio. Resolvi tratar com os alunos  o tema lixo, um
assunto que está presente o tempo todo em nossas vidas.
A intenção é levar o conhecimento e transformar esse conhecimento em ação com a criação do ECO -
Ponto e a disseminação desta idéia para toda a comunidade escolar e para nossa cidade.

Resultado Esperado

   O resultado esperado é a mobilização dos alunos junto a comunidade, a qual será demonstrada pela
quantidade de resíduo coletado.
Será necessário, também, que os alunos consigam desenvolver as seguintes competências, durante este
processo: 
- Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
- Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que intervêm como
produtos da ação humana.- Recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de
intervenção solidária na realidade.- Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações,
trabalhando-os contextualizadamente para  enfrentar situações-problema e tomar decisões.  - Planejar,
executar, acompanhar e avaliar projetos.

Metas associadas:

Estimular as atividades extracurriculares no Ensino Médio e nas diversas modalidades dos Cursos Técnicos e que 20% do

total dos alunos possam exercitar as habilidades e a criatividade no espaço inter

3 - Elaborar pelo menos duas atividades extracurriculares no Ensino Técnico e Ensino Médio.
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