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Plano Escolar 2014 -
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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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 2014, 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 1024 inscritos para o processo de
vestibulinho , com uma demanda de 9,75 , reflexo do trabalho realizado pela escola com um grande
comprometimento do corpo docente. Temos a comemorar muito os resultados obtidos por nossos alunos
no ENEM pois em 2010 ficamos entre as cinco melhores escolas na cidade , em 2011 entre as três
melhores e no ano de 2012 ficamos com a melhor classificação na cidade , nas quatro áreas do
conhecimento mais redação.

          Os problemas que temos se resumem ainda 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.

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
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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.
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 . Devido a alto numero de evasões, não solicitamos a abertura de turma
nova neste 1° semestre de 2014.

 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 agradáveis 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 a 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
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Descrição:

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 frisar que  no Agrupamento Docente por não possuir no sistema o 5° módulo,
colocamos um segundo 4° módulo que tem hoje 21 alunos, sendo esse o nosso 5° módulo.

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

          A partir da conclusão do terceiro módulo, e sendo maior de dezoito anos e tendo concluído o
Ensino Médio,  o aluno poderá realizar os exames da ANAC, exames esses necessários para obter as
licenças que vão autorizá-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.
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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 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.
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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.
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.
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Habilitações associadas:

Logística

Secretariado

Turismo Receptivo

Hospedagem

Cozinha

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC

Eventos

Administração Empresarial - Telecurso TEC

Manutenção em Aeronaves

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2014

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

Ensino Médio Manh? 1ª Série 3 105 08/04/2009

Ensino Médio Manh? 2ª Série 3 105 08/04/2009

Hospedagem Noite 2º Módulo 1 23

Hospedagem Noite 1º Módulo 1 35

Manutenção de Aeronaves - Aviônicos Noite 1º Módulo 1 21

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 21

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

Secretariado Tarde 1º Módulo 1 39 17/01/2009

Secretariado Tarde 2º Módulo 1 31 19/11/2003

Secretariado Tarde 3º Módulo 1 30 19/11/2003

Eventos Tarde 2º Módulo 1 37

Ensino Médio Manh? 3ª Série 3 105

Hospedagem Noite 3º Módulo 1 23

Turismo Receptivo Tarde 1º Módulo 1 39

Manutenção em Aeronaves Noite 3º Módulo 1 31

Manutenção em Aeronaves Noite 3º Módulo 1 27

Manutenção em Aeronaves Noite 4º Módulo 1 33

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 38

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 28

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 1º Módulo 1 40

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 2º Módulo 1 35

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manhã 3º Módulo 1 29
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Manutenção de Aeronaves Noite 2º Módulo 1 26

Eventos Tarde 3º Módulo 1 9

Cozinha Tarde 2º Módulo 1 32

Cozinha Tarde 1º Módulo 1 39

Turismo Receptivo Tarde 3º Módulo 1 27

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2014

Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

Ensino Médio Manh? 1ª Série 3 105

Ensino Médio Manh? 2ª Série 3 105

Ensino Médio Manh? 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

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 Manh? 1º Módulo 1 40

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manh? 2º Módulo 1 36

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC Manh? 3º Módulo 1 33

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manh? 1º Módulo 1 40

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manh? 2º Módulo 1 33

Administração Empresarial - Telecurso TEC Manh? 3º Módulo 1 38

CLASSES DESCENTRALIZADAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

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

no contexto coletivo.

Resultado: Cumprido

Justificativa: A escola realizou no ano de 2013, cinco atividades interdisciplinares e de solidariedade com os alunos.

Foram realizadas doação para entidades sociais da cidade dos produtos de higiene e limpeza, fraldas e

fraldas geriátricas, todos arrecadados pelos alunos.

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

Resultado: Cumprido

Justificativa: Houve uma diminuição significativa nas progressões, no 1º sem e no 2º sem. dos cursos técnicos. No
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Ensino Médio a diminuição foi em torno de 40%.

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

apresentando a escola e as atividades diárias.

Resultado: Cumprido

Justificativa: Houve recepção e orientação a todos os docentes, funcionários e estagiários que iniciaram na escola, com

registro em Ata de todas as reuniões.

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

Resultado: Cumprido

Justificativa: Durante o ano de 2013 a escola realizou mais de duas atividades extracurriculares no Ensino Médio (

Cultural, Semana Paulo Freire, Integração, Semana da Pátria) e Técnico (Cultural, Semana Paulo Freire,

Integração).

Meta: Organizar projetos em parceria com entidades da região.

Resultado: Cumprido

Justificativa: Realizamos projetos e atividades com parcerias de entidades da região no Ensino Médio e Técnico, todos

visam o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos alunos.

Meta: Incentivar o hábito à leitura dos alunos dos cursos médio e técnico

Resultado: Cumprido

Justificativa: Conseguimos realizar atividades na escola que incentivassem a leitura dos alunos, o aumento foi

significativo em 60%, aumento esse percebido pelos professores nas atividades em sala de aula.

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

Resultado: Cumprido

Justificativa: A meta proposta foi atingida com os acessos dos alunos e dos professores no portal clickideia.

Meta: Participar da construção do novo prédio da Etec

Resultado: Cumprido

Justificativa: Em 26/02/2013 foi assinada a Lei Complementar 155 /2013 de doação do terreno para Etec e Fatec.

No dia 18/12/2013 saiu uma correção, onde dizia art. 2º A presente doação se destina exclusivamente, à

construção e à implantação da Escola Técnica Estadual ETEC

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Infraestrutura

Inexistência de quadra esportiva
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.
- acompanhar o uso da sala de leitura pelos alunos, quanto ao incentivo à leitura e a melhora no
processo de ensino e aprendizagem utilizando das novas tecnologias
- buscar parcerias na região, para viabilizar os estágios aos alunos dos cursos técnicos, fazendo
assim com que oas alunos entrem no mercado de trabalho e diminua a evasão escolar
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METAS

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: Incentivar o hábito à leitura dos alunos dos cursos médio e técnico

Duração: 2 Anos

Descrição:    Ler é uma importante ferramenta de inclusão social, pois possibilita a ampliação do acesso a
diferentes contextos. Através da cultura da leitura, é possível ampliar a capacidade de representação e
comunicação de histórias pessoais e coletivas.

 Prevemos nessa meta  aumentar em 90% a utilização de nossa sala de leitura pelos nossos alunos,
incentivando ainda mais a leitura 

Meta: Diminuir a evasão no Ensino Técnico em 10%

Duração: 1 Ano

Descrição: Acompanhar e analisar os motivos da evasão no cursos técnicos, para identificar as causas
que levam os alunos a desistirem do curso.

PROJETOS 2014

Projeto: Portal Educacional Clickideia

Responsável(eis):Ângela Lisboa

Data de Início: 04/02/2010

Data Final: 28/12/2014

Descrição: Resumo

O Portal visa capacitar, fomentar e auxiliar os professores com o conteúdo, integrando o uso do portal à
realização de suas atividades em classe e em casa, proporcionando o uso de temas transversais e
interdisciplinares de maneira ágil e enérgica, para o enriquecimento dos recursos utilizados ao processo
de ensino-aprendizagem. O Portal Educacional Clickideia oportuniza ao aluno a colaboração ativa em seu
aprendizado, utilizando recursos do portal como facilitador, fazendo o discente interessar-se pelo que
está aprendendo e instigando o mesmo a ser um constante pesquisador e aprendiz.

Objetivos

Oferecer aos docentes recursos didáticos em ambiente virtul para o enriquecimento e otimização do
processo de ensino-aprendizagem do aluno.

Promover a integração do aluno com o conteúdo escolar, usando a tecnologia como facilitador  no
processo de ensino-aprendizagem para o enriquecimento do conteúdo apreendido, formando alunos
pensantes e participativos na comunidade escolar.

Facilitar o uso da interdisciplinaridade e transversalidade em formato e linguagem familiar às novas
gerações - Internet.

Oportunizar ao aluno a colaboração ativa em seu aprendizado desenvolvendo criticidade e respeito de
assuntos pertinentes ao cotidiano atual, auxiliando a sua formação como indivíuo da sociedade.

Incentivar a sala de leitura de materiais que agregam desenvolvimento intelectual e proporcionam
interesse pelo mundo no qual está inserido.

Incentivar a troca de experiências e conhecimentos, entre os alunos por meio de recursos disponíveis no
ambiente virtual como facilitador.
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Inserir no portal educacional atividades realizadas pelos alunos como projetos da UE (previstos no Plano
de Trabalho Docente) , injetando incentivo no corpo discente e possibilitando a aprendizagem mútua no
ambiente escolar de maneira participativa e inovadora.

Justificativa

O uso e desenvolvimento das tecnologias motiva o discente a participar das atividades escolares com
mais prazer, além de auxiliar o docente com a contextualização dos conceitos sugeridos. Quando o
aluno é figura atuante do processo ensino-aprendizagem, ocorre a automotivação e o estímulo é natural.

É indispensável que a escola seja capaz de formar alunos preparados´para viver na sociedade moderna,
com domínio das tecnologias ofertadas.

As TICs propõem ambientes de ensino-aprendizagem que estimulam a interatividade, o protagonismo e a
capacidade de comunicação, colaboração e inovaçãode pessoas e grupos.

Portanto, todo mecanismo que provoca o estímulo e a aprendizagem, torna-se aliado do docente para o
sucesso do aluno a curto e longo prazo.

Metodologia

Realizar capacitações para professores e alunos do Ensino Médio, bem como propor sugestões de
utilização do Portal Educacional Clickideia através de:

Suporte aos professores e alunos dentro do laboratório oinde o Portal irá funcionar;
Esclarecer dúvidas, tanto dos professores quanto da comunidade escolar, em relação aos
recursos disponíveis no Portal e sobre o projeto;
Coordenação de reuniões e oficinas para trocas de experiências sobre o mesmo;
Organização e gerenciamento do ambiente adequado para o trabalho com o portal;
Registrar e relatar todas as atividades reltivas ao projeto à coordenação geral do projeto, por meio
de contatos e relatórios, como o trabalho com o Portal vem sendo desenvolvido.

Resultados Esperados

Espera-se que professores e alunos aprendam a utilizar o Portal e a tecnologia associada a ele e que
promova a inclusão digital do corpo docente. Que seja uma ferramenta auxiliar nos processos de
recuperação contínua e paralela, servindo de apoio e suporte principalmente à autoavaliação do aluno.

Que seja fonte de pesquisa e ferramenta colaborativa para professores e alunos, utilizadas em prol do
sucesso de toda UE.

 

 

 

 

 

Metas associadas:

1-Acompanhar os Aspectos Qualitativos do Aluno e a Sua Motivação na Aprendizagem, com Fatos e Dados da Tecnologia da

Informação

5 - Desenvolver pelo menos um projeto que trabalhe a Interdisciplinariedade e solidariedade no contexto coletivo.

4- Estimular através de projetos novos conhecimentos na área de filosofia, sociologia e a Ética da Vida Humana.

Projeto: Biblioteca Ativa

Responsável(eis):Célia Regina de Oliveira / Elizângela dos Santos Ribeiro

Data de Início: 17/03/2014

Data Final: 31/12/2014

Descrição: Resumo

Ler é sonhar pela mão de outrem. Ler mal e por alto é libertarmo-nos da mão que nos
conduz. A superficialidade na erudição é o melhor modo de ler bem e ser profundo.

Fernando Pessoa

O PROJETO Biblioteca Ativa, tem o propósito de ativar a sala de leitura, bem como cativar os
alunos, de forma natural, através da dinamização do seu ambiente e implantação de atividades
culturais.

O objetivo é transformar a sala de leitura em um espaço ativo no processo de busca e construção do
saber, trazendo a comunidade escolar para este espaço e utilizando-o de forma significativa, para o
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem.
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Objetivo

O objetivo principal é transformar nossa sala de leitura em um ambiente agradável, com recursos
para o atendimento da comunidade escolar, com atividades culturais e principalmente incentivar a
leitura de todos.

E para isso devemos realizar o Marketing do espaço, consegui mostrar ao aluno que este espaço
será útil e as suas portas estarão sempre aberta, que ele poderá retornar a este centro de informação
e prazeres literários.

Essa faixa de idade, de uma clientela pré-adolescente e adolescente, fase rica no processo cognitivo,
enriquecido e alimentado pelo universo que a leitura pode proporcionar, exige um mundo de
novidades e de mistérios a serem desvendados. Essa condição extrapola a vida fácil do mundo virtual
e oscontroles de condomínios fechados, que privam o aluno desse contato com o reino criativo
interno de suamente, origem básica da consciência humana para o novo milênio.

Cada ação inserida neste contexto é reavaliada sem querer fazer da clientela um rebanho a
serdomesticado e, sim, oferecer algo de bom, de útil, de necessário para pessoas que fazem o que
gostam, por isso fazem bem feito. É importante entender que o aluno quer a todo momento
criatividade,dinamismo e oportunidade de participar e, estrategicamente, sempre encontrar um
pedacinho seu noambiente da biblioteca e dessa forma, receber a devida atenção a seus anseios.

À medida que ele sai satisfeito e que propaga essa ideia, faz da Biblioteca uma referência.

Mas o que realmente deve ser feito para que se desmistifique a ideia retrógrada existente sobre
abiblioteca, principalmente a escolar, que hoje mais do que nunca, tem o papel e o objetivo de apoiar
oeducador e a educação propriamente dita? Para isso estaremos criando a biblioteca digital e
introduzindo a este projeto ações culturais e de releitura de obras clássicas.

 Justificativa

O motivo que justifica este projeto é o incentivo e resgate do interesse à leitura e à cultura para a
formação de nossos estudantes, que muitas vezes são trocados pela facilidade do rápido acesso às
informações compartilhadas em massa na internet, e que gera a falta de hábito e interesse pela busca
do conhecimento de forma minuciosa nos livros.

Embora seja importante a atualização e a conexão com o mundo virtual o embasamento teórico ainda
é papel fundamental em artigos científicos, e ainda, as obras literárias fazem parte da cultura de um
povo e de uma nação.

Atualmente em nossa unidade a sala de leitura não é frequentada por todos os alunos pela falta de
tempo, e ainda há alunos de alguns cursos que não tem interesse em consultar o acervo bibliográfico,
pelo motivo já exposto anteriormente, que é a facilidade do uso da internet.

Para tal problema, busca-se a solução de oferecer atividades atrativas dentro deste ambiente como
grupos de estudos, sessão de leitura e escrita, divulgação e ainda, ampliar o horário de atendimento
para contemplar aos que já possuem interesse, mas, não encontram tempo disponível.

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e outros órgãos ligados à Educação, a leitura: 

1.      Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional.
É uma forma de ter acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. 

2.      Liga o senso crítico na tomada: livros, inclusive os romances, nos ajudam a entender o mundo e
nós mesmos. 

3.      Amplia o nosso conhecimento geral: além de ser envolvente, a leitura expande nossas referências
e nossa capacidade de comunicação. 

4.      Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas palavras e novos usos para as que já
conhecemos

5.      Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imaginação. Por meio dos livros, criamos
lugares, personagens, histórias… 

6.      Emociona e causa impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) ao fim de um romance sabe o poder
que um bom livro tem. 

7.      Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e
para a vida. 
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8.      Facilita a escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita. Ou seja, quem lê mais
escreve melhor.

Avaliando estes oito itens e percebendo que nosso comunidade escolar não frequenta a sala de
leitura, vejo a necessidade de implantar o projeto Biblioteca Ativa em nossa unidade escolar.

 

Metodologia

•      Reorganizar a sala de leitura (biblioteca), preparando um espaço agradável para leitura e pesquisas,
para que os alunos sintam-se atraídos a frequentá-la.

•      Organizar um cronograma de uso deste espaço, oportunizando que todas as turmas tenham acesso à
sala de leitura (biblioteca) para leitura, pesquisa e entretenimento.

•      Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço bem dinâmico (contação de histórias,
dramatizações etc.).

•      Possibilitar ao aluno o acesso aos livros para que possa manuseá-los, pesquisar e escolher o que quer
ler.

•      Preparar um baú com revistas, gibis e jornais para deixá-lo neste espaço e para ser usado pelo
professor em sala de aula, quando necessário.

·         Montar um acervo com os trabalhos dos alunos e deixa-los a disposição para que possam ser
utilizados por toda a comunidade escolar.

•      Permitir que o aluno participe ativamente deste universo da leitura, ouvindo histórias, contando,
recontando, discutindo, montando cenários, emitindo opinião sobre a obra lida, dando sugestões,
para que se tornem adultos leitores.

·         elaboração de uma página no site da escola com os melhores trabalhos de conclusão de curso.

Resultado Esperado

Este projeto será avaliado de relatórios feitos pelos professores e alunos, em que informarão os
benefícios e as dificuldades que estão encontrando, durante a utilização da sala de leitura (biblioteca)
e da participação dos projetos culturais. E com base nestes relatórios, far-se-ão os reajustes
necessários. 

Espera-se, com esta atividade, resultados concretos, ou seja, o uso frequente da sala de leitura
(biblioteca) pela comunidade escolar, proporcionando uma melhora significativa no processo de
alfabetização, leitura e escrita dos envolvidos, além de oportunizar o acesso e o conhecimento dos
diferentes gêneros textuais que circulam em nossa sociedade.

Paulo Freire em uma de suas obras escreve aos professores, convocando-os ao engajamento na luta
do ensino aprendizagem e enfoca a importância da leitura:

 .“ (Trecho da carta retirada do livro Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar Editora Olho

D'Água, 10ª ed., p. 27-38. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-

40142001000200013&script=sci_arttext&tlng=pt, acesso em 07/03/2014 às 20h46.)

 

 

Metas associadas:

Diminuir a evasão no Ensino Técnico em 10%

Incentivar o hábito à leitura dos alunos dos cursos médio e técnico

Projeto: Microsoft X Centro Paula Souza

Responsável(eis):Fabiana A. Oliveira Santos

Data de Início: 01/03/2014
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Data Final: 12/12/2014

Descrição: Resumo:  

Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto Gestão de Parceria
Microsoft/Centro Paula Souza-2013, tendo como responsável o Prof. Luiz
Henrique Biazotto, e encontra-se devidamente registrado no SAEP. A
Parceria Centro Paula Souza e a Microsoft, proporciona aos professores ,
estudantes e servidores das Escola Técnicas (Etecs) e as Faculdades de
Tecnologia(Fatecs) o acesso ao programa Dream Spark Premium, que
provê download gratuito de Softwarea como sistemas operacionais e
ambientes de desenvolvimento Microsoft para utilização pessoal ,
facilitando o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que grande
parte dos Softwares disponibilizados são utilizados como ferramentas de
apoio nas matrizes curriculares. Oferece licença para instalação de
Softwares aos laboratórios de informática das unidades de ensino,
acarretando em uma redução de custos na compra dos mesmos. A
comunidade escolar poderá contar com a suíte de serviços on-line
Live@edu que oferece o Office Web Apps onde é será possível criar e
editar documentos do Word, Excel. PowerPoint e OneNote de qualquer
computador conectado a internet, o disco virtual SkyDrive permite a
edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente
na Web e vários recursos como calendário, sincronizador de arquivos e
comunicador instantâneo. O projeto visa viabilizar os benefícios contidos
na parceria através de uma gesto que garanta aos usuários acesso aos
benefícios oferecidos e quanto a orientação e treinamento para utilização
das ferramentas como uma tecnologia de auxilio no processo de ensino-
aprendizagem.

Metas associadas:

5 - Desenvolver pelo menos um projeto que trabalhe a Interdisciplinariedade e solidariedade no contexto coletivo.

Acompanhar os Aspectos Qualitativos do Aluno e a Sua Motivação na Aprendizagem, com Fatos e Dados da Tecnologia da

Informação

Projeto: Inventário Turístico do Guarujá

Responsável(eis):Fernanda Gonçalves de Castro / Douglas José de Azevedo / Sueli Jardinetti

Data de Início: 01/03/2014

Data Final: 11/06/2014

Descrição: Resumo:  

A ausência de informações referentes aos atrativos turísticos do município
de Guarujá, nos motivou a realizar o Inventário turístico, sendo este nosso
objetivo principal. Através das pesquisas realizadas com participação dos
alunos do eixo Hospitalidade, Turismo e Lazer, faremos o levantamento das
informações como forma de termos subsídios para fomentar o turismo,
disponibilizando-as para o público em geral, confeccionando um material
próprio para divulgação do município e possibilitando a adequação do trade
turístico no ano da realização da Copa.

Objetivo:

Esse projeto tem como objetivo levantar através de pesquisas os hotéis,
empresas turísticas, restaurantes, equipamentos

turísticos, englobando todo o trade turístico do município, identificando por
meio de formulário a infraestrutura, tipo, atualmente encontrados na cidade de

Guarujá. 

Justificativa

O inventário da Oferta Turística pode ser entendido como o resultado do
levantamento, da identificação e do registro dos atrativos, dos serviços e
dos equipamentos turísticos e da infraesturtura de apoio ao segmento. Tem
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a finalidade de servir com instrumento solidificador das informações para
fins de planejamento e gestão da atividade turística.

A cidade de Guarujá, considerada estância balneária mais importante do
litoral paulista, contando com rede hoteleira de categoria internacional, foi
indicada como subsede para treinamento de uma seleção que disputará a
Copa do Mundo de Futebol em 2014, o que acarretará a vinda de inúmeros
turistas para a região, e não possui um inventário turístico. Portanto, o
projeto foi idealizado para que, com a pesquisa realizada pelos alunos do
eixo Hospitalidade, Turismo e Lazer, poderemos catalogar a maioria das

informações sobre hotéis, restaurantes e equipamentos turísticos existentes na cidade. 

Metas associadas:

5 - Desenvolver pelo menos um projeto que trabalhe a Interdisciplinariedade e solidariedade no contexto coletivo.
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