
     

  

 

 

 

 

Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 

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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INTRODUÇÃO 

 O Plano Plurianual de Gestão foi elaborado , procurando envolver toda a comunidade escolar , com o propósito de 
estabelecer estratégias contínuas para o crescimento da escola. Nele estão projetadas decisões para cinco anos. 

 Na sua elaboração , durante as reuniões pedagógicas e reuniões da direção com os coordenadores de área , 
foram levantados dados  dos cursos , que  subsidiaram  as diferentes  etapas do PPG.  

 O processo de planejamento se iniciou no início de fevereiro em nossa reunião pedagógica, onde os docentes 
avaliaram os principais indicadores da unidade, levantando seus pontos favoráveis e ameaças, estabelecendo  metas e 
projetos a serem desenvolvidas no decorrer do ano. 

 O cenário educacional que ora apresentamos nesse plano, inclui a previsão das atividades didático-pedagógicas 
em face dos objetivos propostos e que serão adequados no processo de ensino-aprendizagem. 

   O  Projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar 

soluções alternativas para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver o bem estar e o 
comprometimento, mobilizando os protagonistas para a explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a 
serem desencadeadas, fortalecendo a construção de uma coerência comum, mas indispensável, para que a ação coletiva 
produza seus efeitos. 

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

 A ETEC Alberto Santos Dumont, objetiva sua ação educativa, fundamentada nos princípios da universalização de 
igualdade de acesso, permanência na escola, sucesso profissional e da gratuidade escolar dentro do pequeno e precário 
espaço físico que, com todas as dificuldades, conseguimos estabelecer relações entre as pessoas. Não possuimos quadra 
mas o pátio da escola é de grande importância para os discentes. 

  Contudo, a proposta pedagógica da unidade é ser uma Escola de qualidade, democrática, participativa e 

comunitária, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do(a) educando(a) visando também prepará-lo(a) 
para o exercício da cidadania através da prática e cumprimento de direitos e deveres. 

 Para o ano de 2014, continuamos na espectativa de que o projeto executivo de nossa nova escola seja 
completado , passo principal para que a licitação para a construção do prédio tenha exito e que e que segundo 
informações obtidas em um prazo de dois anos  estaremos em um local  totalmente adequado. 

FINALIDADES 

 A ETEC Alberto Santos Dumont tem por finalidade: atender o disposto nas Constituições Federal e Estadual, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ministrar o Ensino Médio, 
Ensino Profissionalizante, Cursos de Formação Inicial e também participar do Programa Via Rápida e Pronatec, 
observadas, em cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis. 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 



  

  

A Proposta Pedagógica da Etec Alberto Santos Dumont é  elaborada pelo corpo docente, administrativo e todos que 
compõem a escola os quais são considerados como autores do processo educativo, dotados de competências e que 
fazem parte da prática pedagógica. 

Buscamos ações pedagógicas que julgamos melhor se adequarem ao universo dos alunos e educadores, com o 
objetivo de:  

- desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas que possibilitem aos alunos na construção de uma postura 
interdisciplinar e sistêmica, inseridos numa educação formadora de novas habilidades cognitivas e competências sociais e 
pessoais e atitudinais, requeridas para a vida prática.  

Algumas ações pedagógicas se destacam no cotidiano escolar, tais como: 

·         Promover a capacidade de planejar e decidir em grupo (docentes e administrativos); 

·         Reunir  docentes, discentes e toda a comunidade escolar para lutarmos pelo espaço físico adequado ao ambiente 
escolar. 

·         Aquisição de habilidades para a vida no trabalho 

·         Visitas Técnicas de integração e socialização; 

·         Exposições, mostras culturais e eventos; 

·         Utilização  de laboratórios de Informática, cuja finalidade é a obtenção de competências e habilidades no uso de 
tecnologia como instrumento de estudo, pesquisa e trabalho, integrando toda a escola 

·         Atividade extraclasse com metodologia de projetos. 

VESTIBULINHO 

 No processo de seleção do 1º semestre de 2013, tivemos um aumento de 38,86% nas inscrições, o que 
demonstra em primeiro lugar o sucesso que estamos obtendo com a comunidade e também a necessidade da ampliação 
da Etec, pois se tivemos 2151 inscritos no vestibulinho , tivemos apenas 385 vagas oferecidas, ou seja, 1766 interessados 
que não conseguiram uma capacitação técnica ou  um Ensino Médio de qualidade. 

 Para atendermos a comunidade , implantamos no segundo semestre de 2012, o curso de Técnico em Cozinha , 
no lugar do de Técnico em Turismo Receptivo, curso este que estava em carater experimental e que foi oferecido 
novamente para o primeiro semestre de 2013. Faremos um revezamento. O Telecurso TEC, aos sábados de manhã,  nas 
modalidade Secretariado e  Administração, é uma boa opção para aqueles que tem problemas de cursar presencialmente. 
  

 Com a doação do terreno, pela Prefeitura, para o Centro Paula Souza vemos um futuro mais promissor, tanto para 
melhor desenvolver os cursos atuais como para novos cursos. 

 AVALIAÇÃO 

  

 A avaliação tem uma função formativa, servindo para subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo 
ensino-aprendizagem para sanar dificuldades encontradas na aquisição de conhecimentos, aperfeiçoando a prática 



escolar. É vista como um diagnóstico contínuo e dinâmico, permitindo ao professor repensar e reformular estratégias de 
ensino. 

  

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA  RECUPERAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

  

  A recuperação é contínua, como consta do Plano de Trabalho dos Docentes. Elas são realizadas a partir do 

momento que o aluno não consegue atingir os critérios adotados pelo professor, nos instrumentos de avaliação aplicados 
ao aluno, utilizando-se de outros instrumentos avaliativos como: 

   - grupos de estudo com os alunos que tem dificuldades de aprendizado,   

- listas de exercícios para fazer em casa com a proposta de trazer na próxima aula para correção 

- uso do Portal Clickideia 

- Aula de reforço 

No Conselho de Classe Intermediário, diagnosticamos os estudantes que apresentam maiores dificuldades, e passamos aos 

alunos ( quando maiores de idade ) e aos alunos e responsáveis ( quando menores de idade) providências específicas de cada disciplina 

para recuperação. 

 

1. Apresentação dos Projetos (técnicos, sociais e interdisciplinares)  

 PROJETO SOCIAL E INTERDISCIPLINAR PRATICADOS NA ETEC  

  

Português - Ensino Médio 

 Viver em Sociedade - Bullying 

Responsável : Professora Edenise Rosa   

Justificativa:  

A ideia partiu da necessidade de um projeto interdisciplinar para a Escola. Alguns temas foram sugeridos, porém a maioria 

considerou o tema BULLYING extremamente viável e oportuno. Tornar o tema familiar entre os alunos passou a ser o nosso objetivo. 

Resolvemos, então, pô-lo em prática para conscientizá-los sobre o assunto e posterior conscientização da comunidade. 

  

 PORTFOLIO: Instrumento de avaliação utilizado com o objetivo de verificar a organização, a criatividade e 

o compromisso com atividades envolvendo temas do cotidiano escolar; noticiários Brasil e mundo; 

Literatura Portuguesa e Brasileira; resumos e análises de livros sugeridos pela professora pós-apresentação 

dos seminários, entre outras abordagens que se fazem necessárias ao longo do ano letivo. O portfolio é 

avaliado duas vezes ao ano: Término do 1º semestre e término do 2º semestre. O aluno inicia a produção 



do portfólio no 1º ano do EM e termina no 3º ano do EM. 

  

SEMINÁRIOS DE LITERATURA: Instrumento de avaliação utilizado com o objetivo de verificar a leitura; a 

clareza na expressão oral e escrita; a interpretação de texto; o poder de argumentação e contra-

argumentação; domínio de recursos linguísticos para explanação das obras literárias sugeridas pelas listas 
unificadas dos vestibulares da FUVEST/UNICAMP.- Turmas envolvidas: 1º/2º/3º EM. 

 Responsável: Profª Edenise Rosa 

  

Projeto “EU QUERO AMAR” 

Responsável: Professora Juliana Marcellino 

1- Resumo do Projeto 

Este projeto consiste em proporcionar através de ações sociais voluntárias que, crianças abrigadas em Instituições 
capacitadas para dar suporte às mesmas, promovidas pelos alunos da ETEC “Alberto Santos Dumont” visando uma 
integração com a sociedade. 

2- Objetivos 

- proporcionar às crianças momentos diferentes do que estão acostumados em suas rotinas; 

- promover a integração entre crianças e membros colaboradores do projeto; 

- criar um vínculo afetivo entre as crianças e o projeto para que participem ativamente; 

- despertar a consciência social de toda a comunidade escolar; 

- colaborar de maneira ativa para o crescimento da cidadania, envolvendo as crianças e participantes do projeto; 

3- Justificativa 

É fato que a sociedade em que vivemos carece de ações sociais que permitem dar apoio e suporte para aqueles que necessitam 

de assistência específica. 

Com isso, surgiu o desejo de criar um projeto que envolvesse jovens voluntários de uma comunidade escolar da ETEC 

“Alberto Santos Dumont”, com o objetivo de ajudar crianças que não têm um convívio e uma atenção da sociedade. Tudo isso se 

concretiza com a realização de atividades interativas proporcionadas pelos membros colaboradores do projeto. 

Membros que, por sua vez, sentem-se sensibilizados com a realidade dessas crianças. Este sentimento é o fator principal que 

despertou os jovens na idealização, na colaboração e na realização do projeto. 

4- Publico Alvo 

Crianças carentes de instituições de assistência social. 

5- Membros Colaboradores 



- Alunos, Professores e Diretoria da Etec; 

  

  

PROJETO : Combustíveis e formas de energia.  

Responsável: Prof. Edilberto Félix da Silva  

 Curso: Ensino Médio  

Objetivo.: investigar sobre os diferentes combustíveis e formas de energia do ponto de vista químico, ambiental e social. 

  

Projeto: Viver em Sociedade - Tema: Violência (Bullying).  

 Responsável: Prof. Edilberto Félix da Silva  

 Curso: Ensino Médio  

Objetivo.: Compreender o que motiva o comportamento violento, conhecendo as explicações cientificas a fim de inferir 
sobre esse fato e propor soluções. 

  

Projeto:  Conhecendo o Guarujá 

Responsável: Prof. Luiz Paulo Neves Nunes 

 Curso: Ensino Médio  

Objetivo: nas turmas entrantes do Ensino Médio, é desenvolvida uma apresentação sobre os aspectos naturais, históricos, 

sociais e econômicos de Guarujá, com a intenção de, à partir do conhecimento sobre a cidade, haja empatia e reforço de 

um sentimento de pertencimento e compromisso com a cidade, ajudando assim e auxiliando na formação do cidadão.  

  

 Projeto:  Projeto 8 maneiras de mudar o mundo na nossa escola. 

Responsável: Profª Ângela Lisbôa - Biologia 

  Curso: Ensino Médio 

A intenção é ensinar e incentivar os alunos a verificarem as privações que os indivíduos do mundo e do país sofrem e elaborarem dentro 

da comunidade escolar, inclusive propondo como sugestão para o município atitudes para auxiliarem este evento mundial, lembrando 

que 2015 é o ano chave para as metas propostas pela ONU. 

  

Projeto: Biocine. 



Responsável: Profª Ângela Lisbôa - Biologia 

  Curso: Ensino Médio 

O projeto visa abordar e fomentar conceitos óbvios e relacionados à Biologia. Todos os filmes abrangem dois ou mais conteúdos 

trabalhados durante os anos de ensino médio, influenciando a correção de algumas informações incorretas ajudando na absorção do 

conteúdo e na observação de outros que podem ser ampliados de acordo com o trabalho de pesquisa orientado. 

  

Projeto: Júri Simulado 

Responsável: Profª Ângela Lisbôa  - Biologia 

 Curso: Ensino Médio 

Como o tema do projeto sugere, os discentes vão simular um júri com propostas contra e a favor ao tema apresentado, este baseado na 

orientação ao estudo e pesquisa vai gerar a produção de argumentos e a apreensão do conhecimento, pois para argumentar contra, o 

aluno precisa conhecer as questões que favorecem o assunto e vice-versa, assim criando um conhecimento amplo para elaborar sua 

própria conclusão e opinião a respeito, sem deixar de aceitar ou compreender a opinião do próximo.   

  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ENSINO TÉCNICO 

O TCC é um momento único no Curso Técnico em que o aluno, preferencialmente em grupo, poderá aprofundar um tema 

escolhido. 

É importante salientar que o tema deverá estar em consonância com o conteúdo das disciplinas do Curso. 

O TCC é orientado pelo Professor que dará o suporte para que todos consigam alcançar os resultados. 

  

CURSOS OFERECIDOS NA UNIDADE ESCOLAR 
    

PERÍODO HABILITAÇÕES 

MANHÃ Ensino Médio 

TARDE 

Cozinha 

Eventos  

Secretariado 

Turismo Receptivo 

NOITE 
Hospedagem (Hotelaria) 

Manutenção de Aeronaves 

SÁBADO (MANHÃ) 
Administração  (TELETEC) 

Secretariado  (TELETEC) 



Hospedagem 

Eixo Tecnológico : Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Perfil Profissional: 

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, atendimento a room-service; comercialização e marketing de 

produtos turísticos além da realização dos serviços de reservas. Orientando suas ações pelos critérios de qualidade na prestação de 

serviços, prestando suporte ao hóspede durante sua estada; valorizando as características culturais, históricas e ambientais do local de 

sua atuação. 

Certificações 

  

1º Módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Supervisor de Recepção 

2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Gestor do Setor de Governança 

3º Módulo: Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Hospedagem. 

  

Turismo Receptivo 

Eixo Tecnológico : Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Descrição: O Técnico em Turismo Receptivo é o profissional que recebe/acolhe turistas em agências de turismo, meios de 

hospedagem, restaurantes e empresas organizadoras de eventos. Organiza roteiros históricos, culturais e educativos no estado de São 

Paulo, assim como desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade, prestando informações, assistência e orientações técnicas aos 

turistas. 

Mercado de trabalho: Hotéis; restaurantes; bares; buffets; agências de viagens; operadoras turísticas; aeroportos; postos de 

informações turísticas; parques; campings; eventos, além de atuar como Guia de Turismo Regional, após cumprir os requisitos 

necessários. 

Certificações 

1º Módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de Atividades Recreativas 

2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos em Serviços Turísticos 

3º Módulo: Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Turismo Receptivo. 

 Eventos 

Eixo Tecnológico : Turismo, Hospitalidade e Lazer 

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. 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 buffet. 

Informações sobre o Curso Técnico em Eventos 

O curso de Técnico em Eventos, foi trazido para a ETEC Alberto Santos Dumont de Guarujá no 2º semestre de 2011, o curso 

antes implementado em várias unidades do Centro Paula Souza. A ETEC Alberto Santos Dumont oferece a cada período de inscrições 

40 vagas* no período da tarde. 

A elaboração de um curso TÉCNICO EM EVENTOS é imprescindível para atender à demanda da cidade de Guarujá, que, por 

ter potencial hoteleiro e turístico, possui diversos eventos, não só em época de temporada, mas durante todo ano, além de atender a 

sociedade no geral, oferecendo qualificação profissional nas escolas técnicas estaduais do Centro Paula Souza. O TÉCNICO EM 

EVENTOS é o profissional que sabe agir com eficácia nos diversos campos ligados à área de eventos, como: hostess, atendimento, 

recepção, relações públicas, alimentos e bebidas, gastronomia, promoção, vendas, elaboração de briefing, captação de patrocínio e 

parceiros, negociação com clientes controles e outros, garantindo assim o sucesso e a excelência na prestação de serviços. O TÉCNICO 

EM EVENTOS poderá, ainda, atuar em empresas organizadoras de eventos, prestando assessoria e consultoria, venda de produtos e 

serviços, realizando atividades ligadas ao planejamento, à coordenação, à execução, à promoção e à produção de diversos tipos de 

eventos governamentais, sociais, corporativos e empresariais. A habilitação profissional fornecerá subsídios para o desenvolvimento de 

atividades administrativas e de captação de recursos; assim, o profissional estará apto a elaborar projetos, prestando orientação e 

serviços técnicos e logísticos, a fim de posicionar e promover o contratante (empresas públicas, privadas ou sem fins lucrativos) diante 

de seus públicos, observando a prospecção de novos clientes, demandas do mercado e as novas necessidades, a partir da avaliação do 

processo. 

Certificações 

1º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Atendente de Lazer e Eventos; 

2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos; 

3º Módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eventos. 

Cozinha 

Eixo Tecnológico : Turismo, Hospitalidade e Lazer 

 O 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. 

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 trazido para a ETEC Alberto Santos Dumont de Guarujá no 2º semestre de 2012, o curso 

antes implementado em várias unidades do Centro Paula Souza. 

  

Certificações: 



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

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

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

  

Manutenção de Aeronaves 

Eixo Tecnológico : Infraestrutura 

Perfil Profissional: 

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. 

Mercado de trabalho: 

  

Empresas aéreas e oficinas de manutenção aeronáuticas homologadas pena ANAC; 
Aeroportos e navios com plataformas de vôo; Parques e bases Aéreas. 

  

Certificações: 

§  3º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Mecânico de Manutenção Aeronáutica - Célula 

§  4º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Mecânico de Manutenção Aeronáutica - Grupo Motopropulsor 

§  5º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Mecânico de Manutenção Aeronáutica – Aviônicos 

§  Módulo Básico + Módulo Célula + Módulo Grupo Motopropulsor + Módulo Aviônicos = Habilitação Técnica de Nível Médio de 

Técnico em Manutenção de Aeronaves 

  

     As aulas práticas são ministradas nos laboratórios de Célula, Motopropulsão e Aviônica, onde os alunos manuseiam peças de 

aeronaves doadas por empresas aéreas e pela FAB. 

Durante o curso são feitas várias visitas técnicas planejadas , como na empresa HELIPARK- AEROS e cursos de extensão para 

ampliar os conhecimentos dos alunos, ministrados por técnicos de empresas aéreas. Anualmente os alunos participam de feiras 

aeronáuticas como Feira Aeronáutica BROA e EXPO – AERO – BRASIL. 

Durante a Semana da Manutenção , que ocorre no mês de outubro , os alunos participam de vários eventos como palestras , 

debates, finalizando com ações solidárias .( doação de alimentos para  asilos e creches) 

  



Secretariado 

Eixo Tecnológico : Gestão e Negócios 

Descrição: É o profissional que assessora funções de chefia, executando serviços comuns de escritório. Atende a clientes, 

negocia com fornecedores e gerencia informações; procede à administração de relacionamentos e de conflitos internos e externos. Atua 

na gestão da produção, na estruturação de portifólios e de relatórios administrativos, na elaboração de apresentações, na composição de 

planilhas orçamentárias e em demais serviços específicos da empresa. Mercado de trabalho Empresas comerciais, industriais e 

bancárias, escritórios de profissionais liberais, empresas e órgãos públicos. 

Certificações 

1º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Recepcionista / Assistente Administrativo; 

2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos Empresariais 

3º Módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Secretariado 

Durante o curso técnico em secretariado,  algumas ações pedagógicas são destacadas , como: visitas técnicas ao Museu da 

língua portuguesa, arquivo central de Santos e  bolsa de café de Santos. 

Os alunos também organizam  eventos como O Dia da Secretária colocando em prática as ferramentas da administração ( 

planejamento, organização, coordenação e controle ) ferramentas essas essenciais para o decorrer do curso, pois uma secretaria sem 

estes conhecimentos não se torna uma profissional de sucesso. 

                              

TELECURSO TEC 

Técnico em Administração 

Eixo Tecnológico : Gestão e Negócios 

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  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. 

Atividades 

Entre tantas e diversificadas atividades do técnico em Administração  destacam-se: 

 Gerenciar pessoas ou apoiar essa gestão. 
 Administrar orçamentos. 
 Gerenciar ou apoiar a gestão de patrimônio. 
 Interpretar resultados de estudos mercadológicos, econômicos e tecnológicos, utilizando as informações que obteve no processo de 

gestão. 
 Aplicar os instrumentos de planejamento e executá-los. Controlar e avaliar os procedimentos relacionados com: pessoal. recursos 

materiais. tributos e impostos. finanças. contabilidade. patrimônio. seguros. produção e sistemas de informação. 
 Gerir atividades de rotina relativas à aquisição, armazenagem, preservação e manutenção de materiais e relativas à produção, 

garantindo: o atendimento aos padrões de qualidade dos recursos. o desempenho eficiente no trabalho e o aperfeiçoamento do processo 

produtivo. 



 Implementar ações de gestão ambiental, atendendo normas e legislações ambientais, propondo ações preventivas de impactos 

ambientais e promovendo o desenvolvimento sustentável. 
 Elaborar e analisar demonstrativos contábeis e financeiros, acompanhando a movimentação financeira. 
 Gerenciar custos, analisando-os e confrontando-os com as informações contábeis. 
 Realizar atividades de comércio exterior. 

Mercado de trabalho 

Há oportunidades em todos os setores econômicos: indústria, comércio, agricultura, prestação de serviços; empresas de 

pequeno, médio e grande porte, tanto públicas quanto privadas ou mistas e também em organizações não governamentais. 

Podem desempenhar suas funções em escritórios de assessoria; departamentos de comércio exterior; grandes lojas (magazines), 

supermercados, bancos, clubes, associações, sindicatos etc. 

Técnico em Secretariado 

Eixo Tecnológico : Gestão e Negócios 

O técnico em Secretariado auxilia os executivos, atende a clientes, negocia com fornecedores, além de contribuir para a 

administração e organização da empresa. 

O técnico em Secretariado  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. 

Atividades 

As atividades do técnico em Secretariado são variadas, relacionando-se com diferentes áreas. Entre elas destacam-se: 

 Recepcionar, atender e orientar o público interno e externo da organização. 
 Digitar, revisar, receber, enviar, classificar, organizar, arquivar, preservar e conservar documentos de importância para a organização, 

de acordo com as normas e as legislações referentes à gestão da informação. 
 Agendar, organizar, acompanhar a realização e registrar: compromissos dos executivos, reuniões, encontros, palestras, congressos, 

visitas, viagens nacionais e internacionais. 
 Garantir que as normas e padrões do cerimonial, da etiqueta, da ética e da boa convivência social sejam cumpridas em todas as ocasiões 

de tratamento com o público. 
 Coordenar a execução de tarefas, distribuindo-as, requisitando e controlando os materiais necessários para a sua execução, 

supervisionando o seu andamento, sua qualidade e seus resultados. 
 Participar na elaboração, execução e controle de agendas, cronogramas, planos, contratos, pesquisas de mercado e de tecnologias. 

Mercado de trabalho 

A profissão é regulamentada e, no mercado de trabalho, há oportunidades em: empresas comerciais, industriais e bancárias, 

escritórios de profissionais liberais, órgãos públicos, organizações não governamentais e outras. 

  

Ensino Médio 



  

Descrição 

Como etapa final da Educação Básica, no Ensino Médio o jovem deve, mais do que dominar conteúdos, aprender a se 

relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora. Para isso, o currículo do Ensino Médio ancora-se nos seguintes 

princípios pedagógicos: identidade, diversidade e autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. 

O currículo do Ensino Médio está estruturado em três ciclos anuais correspondentes, cada um com dois semestres letivos, 

duração de 800 horas e 200 dias letivos. 

As disciplinas do Currículo e os seus conteúdos estão relacionados em quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias (CNT), Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT) e Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (LCT) e Matemática 

e suas Tecnologias (MT). 

  

O currículo compreende 

Na ETEc Alberto Santos Dumont o Ensino Médio é planejado em consonância com as características sociais, culturais e 

cognitivas dos adolescentes. A escola e os professores são considerados os responsáveis pela organização de situações que permitam 

aos alunos estabelecerem uma relação proveitosa e agradável com o conhecimento, afinada com a contemporaneidade, com a 

construção de competências que situem o educando como sujeito de conhecimento e participante do mundo do trabalho. 

Com essa proposta, os alunos adquirem as condições necessárias para fazer suas escolhas, prosseguindo os estudos nos cursos 

de nível técnico ou superior, além de contar com possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

Os conteúdos de Sociologia e Filosofia são contempladas na grade curricular como disciplinas oferecidas nas três séries, sendo 

uma aula de Sociologia e uma aula de Filosofia em cada série. 

  

Nossa proposta visa: 

Ø  A formação da pessoa de maneira a desenvolver valores e competências necessárias a integração de seu projeto individual ao 

projeto da sociedade em que se situa; 

Ø O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico; 

Ø A preparação e orientação básica para a sua integração no mundo do trabalho, com as competências que garantam seu 

aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 

Ø O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica em níveis mais complexos de 

estudo. 

Ø Desempenhar um triplo papel: econômico, científico e cultural; 

Ø Estruturar a educação em quatro alicerces: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

 

As propostas apresentadas pelo CEETEPS para o Ensino Médio têm como objetivo: 

Ø A consolidação e o aprofundamento nos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o procedimento de 



estudos. 

Ø A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, 

com flexibilidade, a novas condições de ocupação. 

  

 
Perfil do concluinte do Ensino Médio (de acordo com a LDB/ 1996 e o ENEM) 

  

O aluno concluinte do ensino médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar 

prosseguimento a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho, demonstrando capacidade de: 

1)      dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e usar as diferentes linguagens para se expressar e comunicar; 

2)      construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade; 

3)      selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-

problema e tomar decisões; 

4)      organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente; 

5)      recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade. 

  

Trabalho com projetos e datas especiais: 

Nosso corpo docente trabalha com projetos, que já faz parte integrante do nosso planejamento como: o Bullying, iniciado para 

resolver um problema pontual existente na escola; Projeto da prefeitura de limpeza de Rios e Praias (setembro), onde participamos junto 

com a prefeitura para mostrar aos alunos que nosso ambiente necessita de auxílio e que podemos ajudar; Projeto ECO – Ponto, onde se 

leva a conscientização de todos os nossos alunos e docentes, da necessidade de realizar a sua parte nesta busca pela preservação e 

contenção do consumismo exagerado, além dos projetos realizados por cada disciplina para poder introduzir um conceito de maneira 

agradável e dinâmica. 

A escola participa da Olimpíada de Matemática, Astronomia e Física, além do DNA, onde cada aluno, além de testar os seus 

conhecimentos, individuais e coletivos, tem a oportunidade de observar seus pontos fortes e fracos, podendo assim se dedicar e até 

mesmo direcionar seus estudos para estes pontos. 

Trabalhamos também com algumas datas: dia Mundial da Água, Semana do Meio Ambiente, comemorações especiais de cada 

ano como: Rede Brazucah; Feira de Ciências; Semana Paulo Freire; Preparatório para o Enem; Semana da Pátria. Cada professor dentro 

do seu componente curricular aborda da maneira que achar melhor estas datas.  

  

  



Algumas atividades desenvolvidas na ETEC 

 

  

INTEGRAÇÃO DO ENSINO MÉDIO / 2014 

  

A Etec Alberto Santos Dumont com o intuito de preparar alunos de qualidade, também motiva o desenvolvimento de 
eventos sociais e culturais, como o momento de integração do ensino médio, que é muito esperado pelas turmas, pois é o 
acolhimento dos calouros e a oportunidade dos veteranos de mostrar todo o potencial que os alunos de nossa 
comunidade escolar possui. Este ano de 2014, tivemos as tarefas de busca pela atividade pedida, onde eles se divertiram 
e empenharam-se para cumprir o solicitado, o trabalho das equipes M1, M2, M3, foi traduzido em organização e cuidado, 
os laços de amizade e respeito foram confirmados, promoveram a solidariedade arrecadando produtos para serem doados 
ao asilo, a APAE do Guarujá e ao CRPI (Centro de Reabilitação da Paralisia Infantil), engajaram-se nas apresentações 
realizadas, que neste ano tivemos como tema a Copa do Mundo e o Carnaval. Os alunos fizeram apresentações de 
resgate aos carnavais da décadas de 40 e 50, mostrando fantasias e marchinhas da época, ele também pesquisaram 
muitas curiosidades sobre a Copa do Mundo, A energia liberada foi tão especial que deixou nosso ambiente escolar mais 
feliz.A participação de professores e alunos é imprescindível para o sucesso da comunidade e escolar, assim ensinamos a 
eles não só Competências e Habilidades, mas também valores e atitudes que vão agregar princípios importantes para 
nossa convivência social, produzindo um mundo melhor.  

  

  

  

Integração do Curso Técnico  

Os alunos dos cursos técnicos realizaram a integração, formando equipes diferenciadas por cores e com alunos misturando os cursos. 

Houve uma gincana entre os grupos. Antes do evento os alunos arrecadaram litros de leite 

  

.  



  

  

  

  

  

DOAÇÃO AO ASILO E A APAE 

  

No último dia 27/02/2014 a escola doou ao asilo Eno Gregório Antunes (masculino )  e a APAE, produtos de higiene como: 
sabonete, creme dental, papel higiênico; que arrecadadas na Integração. Foi uma clara demonstração de solidariedade e 

cidadania. 

  



  

  

  

  



  

 
  

PROJETO VIVER EM SOCIEDADE 

TEMA GERADOR: VIOLÊNCIA 

Prof. Edilberto Felix da Silva   

RESUMO: As cenas e os casos de violência invadem nosso dia-a-dia e acabamos nos acostumando com eles, achando 
tudo é normal. Embora a agressividade possa servir de defesa em casos de perigo, o meio social tem também gerado 
uma agressividade destrutiva, que nos deixa perplexo quando assistimos tevê, lemos jornal ou até mesmo quando somos 
surpreendidos ao sair na rua. O que leva uma pessoa a cometer atos de violência? Por que existem pessoas mais 
agressivas que outras? Qual o comportamento do cérebro nesses casos? A resposta para essas perguntas pode nos 
ajudar a sermos pessoas melhores vivendo em uma sociedade com menos conflitos. 

 PADRÕES DE CONTEÚDOS :  Ideias sobre arranjos atômicos e moleculares para compreender a formação de cadeias, 
ligações, funções orgânicas e isomeria.ü  Ligações químicas como resultantes das interações eletrostáticas que associam 
átomos e moléculas para dar às moléculas resultantes maior estabilidade;  

COMPETÊNCIAS :  Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente;  Colocar-se como 
sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão;  Entender as tecnologias de Planejamento, 
Execução, Acompanhamento e Avaliação de projetos;  Propor ações de intervenção solidária na realidade.  

HABILIDADES :  Articular o conhecimento químico com o biológico, considerando o aumento de complexidade e 



diversidade das substâncias químicas e dos seres vivos;  Aplicar idéias sobre arranjos atômicos e moleculares para 
entender a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e isomeria;  Compreensão do mundo, do qual a Química é 
parte integrante, por meio dos problemas que ela consegue resolver e dos fenômenos que podem ser descritos por seus 
conceitos e modelos.  

VALORES E ATITUDES :  Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele 
entendido;  Valorização dos procedimentos de pesquisa, planejamento, organização e avaliação para qualidade do 
trabalho;  Criticidade diante dos resultados obtidos;  Compartilhamento de saberes e de responsabilidades;  

PRODUTOS :  Relatório resumindo as descobertas e respondendo as Questões Orientadoras;  Pesquisa sobre as 
substâncias responsáveis pelo comportamento agressivo do ser humano, identificando sua fórmula molecular, estrutural, 
função orgânica, características, propriedades e ação no organismo;  Representação da estrutura molecular das 
substâncias responsáveis pelo comportamento agressivo do ser humano, através de modelos concretos feitos com 
materiais diversos (bolinhas de isopor, massinha de modelar, garrafas PET etc) 

 HÁBITOS MENTAIS :  Persistência;  Criatividade, imaginação e inovação. 

  

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. 

  

Responsáveis: Profª Célia Regina de Oliveira e Elizangela dos Santos Ribeiro  

                    

PROJETO BULLYING (FILME) 

  

 

 
 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 



 

DECRETO Nº 50.895, DE 21 DE JUNHO DE 2006 

Cria a Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, no Município de Guarujá 

CLÁUDIO LEMBO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação 
pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS, em sessão de 8 de 
março de 2006, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, no Município de Guarujá, como unidade de 
ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS. 

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das dotações consignadas no 
orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS. Artigo 3º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 21 de junho de 2006 

CLÁUDIO LEMBO 

Maria Helena Guimarães de Castro 

Secretária da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

Rubens Lara 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 21 de junho de 2006. 

  

Autorização dos Cursos e Matrizes Curriculares oferecidos pela Etec Alberto Santos Dumont 

ENSINO MÉDIO 

Autorização: Parecer CEE № 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13; 

Fundamentação Legal: Lei Federal № 9394/96, alterada pela Lei Federal № 11684/08, Resolução CNE/CEB № 02/2012 
e Indicações CEE № 09/2000 e 77/08 

  

TÉCNICO EM COZINHA 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 160, de 9-10-2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 



Executivo – Seção I – página 59. 

 Técnico em Cozinha, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Auxiliar de Cozinha e de Assistente de 
Serviços Gastronômicos; 

  

TÉCNICO EM EVENTOS 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 160, de 9-10-2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 59. 

  Técnico em Eventos, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Atendente de Lazer e Eventos e de 
Assistente de Eventos; 

  

TÉCNICO EM HOSPEDAGEM 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 160, de 9-10-2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 59. 

   Técnico em Hospedagem, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Supervisor de Recepção e de Gestor 
do Setor de Governança; 

  

 TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 162, de 9-10-2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 59-60, republicada no Diário Oficial de 26-3-2013 – Poder Executivo – Seção I – página 43. 

  Técnico em Turismo Receptivo, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Assistente de Atividades 
Recreativas, de Assistente de Eventos em Serviços Turísticos e de Guia de Turismo Regional/SP. 



  

 TÉCNICO EM SECRETARIADO 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 133, de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 38. 

   Técnico em Secretariado, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Auxiliar de Secretaria e de Assessor 
Empresarial e de Eventos; 

  

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

  

  Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7- 2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 130, de 3-10-2012, publicada no Diário Oficial de 4-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 254.. 

  Técnico em Manutenção de Aeronaves, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica – Célula, de Mecânico de Manutenção Aeronáutica – Grupo Motopropulsor e de Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica – Aviônicos; Artigo 2º - Os cursos referidos no artigo anterior estão autorizados a serem 
implantados na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a partir de 3-10-2012. 

  

TÉCNICO EM LOGISTICA 

  

Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 177, de 26-9-2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder 
Executivo – Seção I – página 40. 

 Técnico em Logística, incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Auxiliar de Logística e de Assistente de 
Logística. 

  



TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIADO - MODALIDADE SEMI-PRESENCIAL 

Portaria CEE/GP 462, de 27-10-2011 

 O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos do Decreto nº 9.887/77, e de conformidade com a 
Deliberação CEE nº 97/2010 e Parecer CEE nº 372/2011  aprovado pelo Conselho Pleno na reunião realizada em 26-10-
2011. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Recredenciar, por cinco anos, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, para 
ministrar Cursos na modalidade a distância. 

Art. 2º - Autorizar o funcionamento dos Cursos Técnicos em Administração, em Comércio e em Secretariado, todos do 
eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. 

Art. 3º - Aprovar o Regimento Escolar para EaD. 

Art. 4º - Autorizar o funcionamento de pólos de EaD nas unidades relacionadas no Quadro anexo. 

  

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
  

 

HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

Criação da Escola 

         Com um passado de excelência na formação de profissionais, o Curso Técnico de Manutenção Aeronáutica foi 
estabelecido em Guarujá em 1975, funcionando nas dependências da Escola Estadual Marechal-do-ar Eduardo Gomes, 
localizada dentro da Base Aérea de Santos, vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Em 2004 todas as escolas 
estaduais desativaram seus cursos técnicos, para dedicarem-se exclusivamente aos ensinos fundamental e médio regular, 
seguindo novas orientações pedagógicas da administração estadual. 
          O Professor José Gonçalves dos Santos, coordenador do Curso de Manutenção Aeronáutica não se conformou com 
o fechamento do curso, e em 2004 e 2005 reivindicou e articulou para que o curso voltasse a ser oferecido em Guarujá. 
Encontrou eco na Prefeitura de Guarujá e no Centro Paula Souza, e estes estabeleceram um Convênio de Cooperação 
Técnico - Educacional para a instalação de uma escola técnica estadual - Etec - que funcionasse a partir de 2006. Nos 
termos desse convênio, a Prefeitura se responsabiliza pelo repasse de recursos para manutenção do edifício para a 
instalação da nova Etec e o Centro Paula Souza responsabiliza-se pela organização dos cursos técnicos, provendo 
professores e equipamentos para os cursos. 
          O Centro Paula Souza está em franca expansão nesse período, seguindo às determinações do chefe do executivo 
estadual, para o aumento de vagas nos cursos técnicos e no ensino médio, disponibilizando  cidadãos a possibilidade de 
aperfeiçoarem seus estudos e garantirem uma formação técnica de qualidade. 
          O encarregado para a viabilização e coordenar a implantação da nova Etec foi o Professor Antonio Joaquim 
Almeida Ferreira, do Centro Paula Souza. Nesse período de implantação, a escola funcionou sob o regime de Classe 
Descentralizada da Etec Aristóteles Ferreira, de Santos. 
A nova escola iniciou suas aulas em 2006, ano do centenário do vôo do 14 Bis, primeiro avião a decolar, voar e aterrissar 
por seus próprios meios, invenção de Alberto Santos Dumont. O inventor do avião e a cidade de Guarujá têm uma relação 
muito especial, pois foi Guarujá que ele escolheu para terminar seus dias, em uma suíte do Grande Hotel de La Plage, em 
1932. 
          A convergência de fatos e pessoas foi um signo de sorte, pois o reverenciado curso de Manutenção Aeronáutica 
encontrava um lar, uma escola que escolheu como patrono o pai da aviação moderna, e na cidade onde ele terminara 
seus dias, iniciando suas atividades no ano do centenário de seu maior invento. Mas não era apenas isso, pois além do 
curso de Manutenção Aeronáutica também foi autorizada a implantação do primeiro Curso Técnico em Hotelaria de 
Guarujá, para preparar os jovens da cidade ao trabalho no maior parque hoteleiro do litoral paulista, a cidade de Guarujá. 
          O Decreto n. 50.895, de 21 de junho de 2006 cria a Escola Técnica Alberto Santos Dumont, do Centro Paula Souza, 
e da outras providências. Assim nasceu a Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, atraído à atenção da 



Comunidade local com a excelência e qualidade que são peculiares às unidades de ensino do Centro Paula Souza. 
Apenas dois anos depois a escola dobrou o número de cursos, oferecendo, a partir de 2008 o Curso Técnico em 
Secretariado e o Curso de Ensino Médio regular. A partir de 2009 é oferecido o Curso Técnico em Turismo Receptivo no 
período da tarde. Acreditando no sistema de Ensino a Distância e aproveitando que aos sábados nosso prédio 
encontrava-se ocioso, apostamos na implantação do curso de Secretariado Telecurso TEC e para nossa satisfação no 
final do primeiro módulo tivemos um total de 38 alunos concluintes com baixissimo indice de evasão, fazendo com que no 
primeiro semestre de 2011 fosse implantado o curso de Administração Telecurso TEC. No segundo semestre de 2011, 
implantamos o curso Técnico em Eventos no lugar do curso de Hospedagem no período da tarde. No segundo 
semestre de 2012, implantamos o curso Técnico em Cozinha (Gastronomia) uma vez que o curso de Turismo Receptivo, 
por ter sido implantado em carater experimental, não pode ser incluido no processo de Vestibulinho então optamos por 
revezar a cada semestre . 

      Com esses cursos (Manutenção de Aeronaves, Hospedagem (Hotelaria), Secretariado, Turismo Receptivo, Cozinha ( 
Gastronomia), Eventos, Ensino Médio e, Secretariado e Administração Telecurso TEC ) a escola chega ao seu limite 
físico, não havendo mais espaço para abrigar novos cursos técnicos nas dependências do edifício alugado pela Prefeitura 
de Guarujá. em 16 de dezembro de 2013 foi publicada no Diário Ofícial de Guarujá a Lei Complementar 155/2013 que 
autoriza a Doação de uma área de 7.700 m² , para que o Governo do Estado de São Paulo construa um prédio próprio, 
projeto este que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores desta cidade. Sendo assim aguardamos a continuidade 
desse processo e segundo fontes do Centro Paula Souza , tudo ocorrendo conforme os tramites legais em um prazo de 
dois a dois anos e meio estaremos em um prédio totalmente voltado para o ensino Médio e Técnico. 

          A escola congrega alunos provenientes de todas as nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

          A Etec Alberto Santos Dumont vem se destacando na região por meio do trabalho de seus profissionais, tendo 
como missão, ser reconhecida como instituição que atenda às necessidades de educação continuada dos jovens e 
adultos que não têm a oportunidade de cursar o ensino Superior e oferecer Educação profissional que possibilite construir 
competências que os habilite e/ou aperfeiçoe para ocupar um espaço no mercado de trabalho, tendo como foco central a 
formação do cidadão. 

Em relação a nossa comunidade , somos muito prejudicados pela localização de nosso prédio atual visto que 
aproximadamente 90% da nossa clientela vem de outros bairros e até de outras cidades . Com a mudança futura para o 
Jardim Progresso, teremos uma maior aproximação da comunidade pois lá está a nossa clientela . Mesmo assim temos 
feito diversas atividades de inclusão e sociais integrando nossos alunos nos trabalhos sociais .  

  
  

 

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 
 

 Descrição: 
 

 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 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 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. 

 

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 qualificação 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. 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: 
 

Logística 
 

Secretariado 
 

Turismo Receptivo 
 

Hospedagem 
 

Cozinha 
 

Secretariado e Assessoria - Telecurso TEC 
 

Eventos 
 

Administração Empresarial - Telecurso TEC 
 



Manutenção em Aeronaves 
  

 

 

 

 

 
 

 

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2014 

 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
1º Módulo Manhã 40 1 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
2º Módulo Manhã 35 1 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
3º Módulo Manhã 29 1 

Cozinha 1º Módulo Tarde 39 1 

Cozinha 2º Módulo Tarde 32 1 

Ensino Médio 1ª Série Manh? 105 3 

Ensino Médio 2ª Série Manh? 105 3 

Ensino Médio 3ª Série Manh? 105 3 

Eventos 2º Módulo Tarde 37 1 

Eventos 3º Módulo Tarde 9 1 

Hospedagem 1º Módulo Noite 35 1 

Hospedagem 2º Módulo Noite 23 1 

Hospedagem 3º Módulo Noite 23 1 

Manutenção de Aeronaves 1º Módulo Noite 40 1 

Manutenção de Aeronaves 2º Módulo Noite 26 1 

Manutenção de Aeronaves - Aviônicos 1º Módulo Noite 21 1 

Manutenção em Aeronaves 3º Módulo Noite 31 1 

Manutenção em Aeronaves 3º Módulo Noite 27 1 

Manutenção em Aeronaves 4º Módulo Noite 33 1 

Secretariado 1º Módulo Tarde 39 1 

Secretariado 2º Módulo Tarde 31 1 

Secretariado 3º Módulo Tarde 30 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
1º Módulo Manhã 38 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
2º Módulo Manhã 28 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
3º Módulo Manhã 21 1 

Turismo Receptivo 1º Módulo Tarde 39 1 

Turismo Receptivo 3º Módulo Tarde 27 1 
 

Soma total 33 1.048 
  

 

 

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2014 

 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Ensino Médio 1ª Série Manh? 105 3 

Ensino Médio 2ª Série Manh? 105 3 

Ensino Médio 3ª Série Manh? 105 3 

Hospedagem 1º Módulo Noite 40 1 

Hospedagem 2º Módulo Noite 31 1 



Hospedagem 3º Módulo Noite 16 1 

Cozinha 1º Módulo Tarde 40 1 

Cozinha 3º Módulo Tarde 19 1 

Turismo Receptivo 2º Módulo Tarde 39 1 

Eventos 1º Módulo Tarde 40 1 

Eventos 2º Módulo Tarde 34 1 

Eventos 3º Módulo Tarde 22 1 

Manutenção de Aeronaves 1º Módulo Noite 40 1 

Manutenção de Aeronaves 2º Módulo Noite 34 1 

Manutenção de Aeronaves 3º Módulo Noite 31 1 

Manutenção de Aeronaves 4º Módulo Noite 23 1 

Manutenção de Aeronaves - Aviônicos 1º Módulo Noite 24 1 

Secretariado 1º Módulo Tarde 40 1 

Secretariado 2º Módulo Tarde 38 1 

Secretariado 3º Módulo Tarde 35 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
1º Módulo Manh? 40 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
2º Módulo Manh? 36 1 

Secretariado e Assessoria - Telecurso 

TEC 
3º Módulo Manh? 33 1 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
1º Módulo Manh? 40 1 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
2º Módulo Manh? 33 1 

Administração Empresarial - Telecurso 

TEC 
3º Módulo Manh? 38 1 

 

Soma total 32 1.081 
  

  

 

CLASSES DESCENTRALIZADAS 

 

  

 

 

RECURSOS HUMANOS 2014 

 

 A divisão dos colaboradores que atuam em nossa escola parte do princípio da otimização do nosso espaço físico. Em nossa 

secretaria está o Diretor de Serviços Acadêmicos Prof. Everton juntamente com o auxiliar Administrativo Duílio Daniela e Rafaella e a 

estagiária Mariana. A Auxiliar administrativa Ângela colabora conosco na Sala de Apoio Docente onde organiza os diários de classe e 

os materiais e equipamentos necessários às aulas, com o auxílio das estágiarias Stefanie e Carolina. Nos laboratórios de informática 

temos o auxiliar de instrução Maurylin. Em nossa sala de leitura, temos no projeto Biblioteca Ativa, a coordenação das professoras 

Célia e Elisangela, juntamente com o Auxiliar Administrativo Murilo e o auxílio da estágiaria Tayane. 

            A Profª Stella , nossa Diretora de Serviços Administrativos , coordena no 1° andar juntamente com a Assistente Administrativa 

Maria Denise e a colaboração da Auxiliar Administrativa Cilene, executam os trabalhos relativos a folha de pagamento, aquisição de 

materiais e manutenção  da escola, concursos , processos seletivos , etc. 

  

Temos cuidando de nosso almoxarifado, o funcionário Eduardo. 

  



    

  
 

 

Nome: Adriana Fidelis de Souza 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora de Informática 
 

 

 

 

 Nome: Aeromar Carvalho Barbosa 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Ana Flávia Agra Acioli Lins 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos Cursos: Hospedagem , Turismo Receptivo e Coordenadora dos de Hospedagem e 

Turismo Receptivo. 
 

 

 

 

 Nome: Ana Paula Martins dos Reis 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso de Cozinha 
 

 

 

 

 Nome: Anderson Figueira Lopes 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor dos cursos: Manutenção de Aeronaves, Hospedagem, Turismo receptivo, Secretariado e 

coordenador do curso de manutenção de aeronaves. 
 

 

 

 

 Nome: Andre Muller de Melo 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor dos cursos: Manutenção de Aeronaves e Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Angela Cintra Ciampi 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando no apoio aos Docentes e Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: Angela Lisboa dos Santos Reis 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Areta Lins Pita 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Secretariado 
 

 

 

 

 Nome: Caroline Dantas da Costa 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 

Atividades: Estagiaria FUNDAP , auxilia na Secretaria Acadêmica e apoio docente 
 

 

 



 

 Nome: Célia Regina de Oliveira 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Manutenção de Aeronaves e do Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Cilene Marcelo Santos de Almeida 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando no apoio aos Docentes e Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: Claudia Ferreira Ramos Pinto 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Manutenção de Aeronaves , Turismo Receptivo e Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Cristiana Elza Teixeira 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Secretariado 
 

 

 

 

 Nome: Cristiane Aparecida da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora de Matemática do Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Daniela Damascena de Lima 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando no apoio aos Docentes e Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: Douglas José de Azevedo 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Turismo receptivo 
 

 

 

 

 Nome: Duilio Lopes 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando no apoio aos Docentes e Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: Edenise Rosa 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Ensino Médio, Secretariado e Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Edilberto Felix da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor de Química do Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Edna Almeida Farias dos Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Hospedagem, Turismo receptivo e Secretariado 
 

 

 

 

 



Nome: Eduardo Araujo dos Santos 
 

 Cargo/Função: Outros 
 

Atividades: Almoxarife : que tem como principais atribuições: 

Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário de materiais 

permanentes e de consumo, observando normas específicas, para manter o estoque em condições de 

atender a unidade de prestação de serviço. 
 

 

 

 

 Nome: Eli Cardoso 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Hospedagem e Turismo receptivo 
 

 

 

 

 Nome: Elizângela dos Santos Ribeiro 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso de Secretariado 
 

 

 

 

 Nome: Erick Borges da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Everton Gomes da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do Telecurso TEC 
 

 

 

 

 Nome: Fabiana Aparecida de Oliveira Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Ensino Médio, Secretariado, Turismo receptivo e Hospedagem. 
 

 

 

 

 Nome: Fernanda Gonçalves de Castro 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora de Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Gelson Luiz Seabra 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do Curso de Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Generoso Antonio Ferrero Soares 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Herculano da Cruz Junior 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Jéferson Luis Silva Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 



Atividades: Professor do Curso de Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Josefa Cristina Simões de Almeida 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do Ensino Médio de Geografia 
 

 

 

 

 Nome: José Carlos Santos da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor habilitado em Administração atualmente no curso de Eventos 
 

 

 

 

 Nome: José Gonçalves dos Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Luiz Antonio Vieira 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Luiz Paulo Neves Nunes 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor dos cursos: Ensino Médio, Turismo receptivo e coordenador do curso ensino médio 
 

 

 

 

 Nome: Mabel Cristina Oliveira Santos Lima do Nascimento 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso de Secretariado 
 

 

 

 

 Nome: Marcos Roberto Diniz 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor dos cursos: Manutenção de Aeronaves, Secretariado e Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Maria Denise Rocha Cessa 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar Administrativo da Diretoria de Serviços Administrativos 
 

 

 

 

 Nome: Mariela Izolan 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Marilia Canabate 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Marina Silva da Corte Pereira 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 



Atividades: Estagiaria FUNDAP , auxilia na Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: MAURILYN JOSÉ DE LIMA JUNIOR 
 

 Cargo/Função: Auxiliar de Docentes 
 

Atividades: Auxiliar de Docente Informática 
 

 

 

 

 Nome: Michelly Lins de Lima 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Assistente Técnico de Direção I 
 

 

 

 

 Nome: Murilo Cavalcanti Silva de Souza 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando na sala de Leitura. 
 

 

 

 

 Nome: Nilo de Brito Neto 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso de Cozinha 
 

 

 

 

 Nome: Peter Figueira Lopes 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso de Manutenção de Aeronaves 
 

 

 

 

 Nome: Prof. Antonio Joaquim Almeida Ferreira 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Diretor de Etec 
 

 

 

 

 Nome: Prof. Everton Gomes da Silva 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Diretor de Serviços Acadêmicos 
 

 

 

 

 Nome: Profª Claudia Ferreira Ramos Pinto 
 

 Cargo/Função: Outros 
 

Atividades: Coordenadora Pedagógica , que tem como principais atribuições: 

- coordenar com a direção a construção do PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO 

- analisar indicadores de evasão e repetência 

- propor medidas que visem a melhoria do processo de aprendizagem. 

- acompanhar junto com os coordenadores de área o desenvolvimento dos Planos de Trabalho Docente 

- promover capacitação contínua dos educadores. 
 

 

 

 

 Nome: Profª Josefa Cristina Simões de Almeida 
 

 Cargo/Função: Outros 
 

Atividades: Orientadora Educacional, que tem como atribuições: 

I - Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação Educacional, na 

Unidade de Ensino; 

II - Participar de reuniões pedagógicas, de área e da equipe gestora, além dos demais eventos 

escolares, inclusive os extracurriculares; 

III – Incentivar a participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais como Conselhos Escolares, 

Grêmio Estudantil e Cooperativas. 



IV – Acompanhar os casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar; 

V – Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola; 

VI - Assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento 

escolar e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na recuperação e nos casos de progressão 

parcial, por meio de gerenciamento e coordenação das atividades relacionadas com o processo de 

ensino-aprendizagem; 

VII - Promover atividades que levem o aluno a desenvolver a compreensão dos direitos e deveres da 

pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

VIII - Despertar no aluno o respeito pelas diferenças individuais, 

à valorização do trabalho como meio de realização pessoal e fator de desenvolvimento social, o 

sentimento de responsabilidade e confiança nos meios pacíficos para o encaminhamento e solução dos 

problemas; 

IX – Orientar o aluno para a escolha de representantes de classe, comissões e participação no conselho 

de classe e de escola; 

X - Oferecer às famílias subsídios que as orientem e as façam compreender os princípios subjacentes à 

tarefa de educar os filhos, para maior autorrealização dos mesmos; 

XI – Colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as informações sobre a vida escolar dos 

alunos, encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e servidores competentes; 

XII - Reunir-se com pais e responsáveis, quando solicitado pela direção; 

XIII - Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a 

produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, 

promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos; 

XIV - Colaborar com a formação permanente do corpo discente, no que diz respeito aos valores e 

atitudes; 

XV - Interagir com o corpo docente, auxiliando-o na tarefa de compreender o comportamento dos 

alunos e das classes; 

XVI - Organizar dados estatísticos referentes à frequência dos alunos; 

XVII - Buscar a cooperação dos educandos, ouvindo-os com paciência e atenção, orientando-os quanto 

às suas escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares; 

XVIII - Trabalhar preventivamente, promovendo condições que favoreçam o desenvolvimento do 

educando; 

XIX - Colaborar na elaboração e execução da proposta do Projeto Político Pedagógico e do Plano 

Plurianual de Gestão; 

XX - Mobilizar a escola, a família e os alunos para a investigação coletiva da realidade, propiciando a 

articulação entre a realidade vivenciada na comunidade e os conteúdos trabalhados em sala de aula; 

XXI - Desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização, planejando atividades educacionais 

de forma integrada, com a finalidade de melhoria do rendimento escolar e 

XXII - Planejar e implementar ações referentes à inclusão de alunos portadores de necessidades 

especiais. 
 

 

 

 

 Nome: Profª Maria Stella Lopes Bueno 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Diretor de Serviços Administrativos 
 

 

 

 

 Nome: Rafael Fonseca de Araujo 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor de Inglês 
 

 

 

 

 Nome: Rafaella Cunico Delgado Araujo 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Auxiliar administrativo trabalhando no apoio aos Docentes e Secretaria Acadêmica 
 

 

 

 

 Nome: Renata Claudia Amorim 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Ensino Médio 
 

 

 

 

 Nome: Roseli Matheus 
 

 



Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Turismo receptivo 
 

 

 

 

 Nome: Solange Lage Rodrigues 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora dos cursos: Manutenção de Aeronaves, Secretariado, Hospedagem e Ensino Médio, 

atualmente em licença para tratar de assuntos particulares 
 

 

 

 

 Nome: Stefani Santana da Silva 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 

Atividades: Estagiaria FUNDAP , auxilia no Apoio Docente 
 

 

 

 

 Nome: Sueli Villarinho Jardinetti 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do curso: Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Tayane Aparecida dos Santos Faro 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 

Atividades: Estagiaria FUNDAP , auxilia na Sala de Leitura e Coordenação Pedagógica 
 

 

 

 

 Nome: Valdeci Valeriano Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professor do curso: Hospedagem 
 

 

 

 

 Nome: Vivian Sanches Auricchio 
 

 Cargo/Função: Docente 
 

Atividades: Professora do Curso de Cozinha 
 

 

 

 

 Nome: Washington Souza Santos 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 

Atividades: Agente de Segurança Interna 
 

 

  

  

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

     Recursos Físicos:            

                A Escola Técnica Estadual (ETEC) “ Alberto Santos Dumont” está localizada na Rua Dona Vitória, n° 
502, no bairro Jardim São Miguel, município de Guarujá, localizada em uma região caracterizada por uma 
estrutura puramente residencial e possui diversas linhas de transporte coletivo em ruas próximas. A escola 
surgiu de um convênio firmado entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura Municipal do Guarujá.                

          Está instalada numa edificação de quatro andares, antes pertencente a uma escola particular deste 
município e, atualmente alugada pelo Centro Paula Souza, através de um repasse financeiro da Prefeitura. O 
prédio apresenta-se em um bom estado de conservação, já com o reparo feito nas coberturas dos laboratórios 
de Informática I e Audio-Visual, poderemos ter um melhor rendimento na utilização dessas salas. 



    A área construída tem uma divisão de dois blocos, estando assim construida :  

Blocos Especificação Espaços / Ambientes 

1 
Administrativo / Salas de Aula / 
Laboratórios  - Prédio com 4 andares 

Direção, Secretaria Acadêmica, Coordenação de 
Habilitações, Almoxarifado, Sala Multimídia, Sala dos 
Professores, Laboratórios de Informática 
I,  Laboratório de Aviônica, escritório modelo de 
secretariado/Sala de coordenação pedagógica, Salas 
de aula 3, 6 e 9 com 40 carteiras cada uma e 4, 5 ,7 e 
8 com 35 carteiras cada uma , WC masculino e 
feminino de alunos, WC masculino e feminino de 
funcionários e professores , Pátio e Cantina Escolar; 

2  Salas de Aula / Laboratórios  

Laboratórios de Informática II, Hospedagem , Célula e 
Moto-propulsão , Salas de Aula 01 e 02 com 40 
carteiras cada uma , WC masculino e feminino e o 
bicicletário 

 . Quanto ao material de consumo, a verba mensal destinada pelo Centro Paula Souza para aquisição destes, tem sido 
aplicada  de acordo com as necessidades de cada habilitação e das necessidades da manutenção do prédio como 
também dos materiais necessários para a secretaria acadêmica. 

 

 

Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Célula 
 

Área: 52,60 m² 
 

Descrição: Laboratório destinado ao estudo prático das estruturas das aeronaves . Nele os alunos 

conhecem os diversos tipos de ferramentas e equipamentos destinados a reparação, 

alinhamento, pintura,etc , das estruturas das aeronaves de asa fixa e rotativa. 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Motopropulsão 
 

Área: 30 m² 
 

Descrição: Laboratório destinado ao estudo de motores a reação e convencionais , bem como aos 

circuitos hidraulicos e pneumáticos das aeronaves de asa fixa e rotativa 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática I 
 

Área: 30 m² 
 

Descrição: Laboratório composto de onze máquinas ligadas em rede com acesso a internet via 

intragov, com o apoide de projetor de muitimidia ligado ao micro do professor 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Hospedagem 
 

Área: 69 m² 
 

Descrição: Laboratório destinado ao estudo prático do curso de Hospedagem . É dividido em : 

Laboratório de Recepção - Equipado com balcão de atendimento, Computador e linha 

telefônica; 

Laboratório de Governança - Equipado com cama de casal, armario, suite com banheira e 

carro de camareira e todo os acessórios destinados a realização de atividades práticas de 

governança; 

-Alimentos e Bebidas e Bar e Restaurante - Equipado com fogão industrial , forno elétrico 

semi-industrial, geladeira, freezer, microondas, balcão do bar , e todos os equipamentos 

e acess´rios destinados as atividades práticas. 

Totalmente equipado com uma co 
 

 



 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Avionica 
 

Área: 35 m² 
 

Descrição: Laboratório destinado ao estudo de Eletricidade e Eletrônica, pelos alunos do curso de 

Manutenção de Aeronaves. 

É equipado com diversos instrumentos , osciloscópios, geradores, multimetros digitais e 

analógicos, kits de eletrônica digital e Analógica e diversos equipamentos e instrumentos 

de navegação aérea. 

É localizado no 3º andar 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática I 
 

Área: 85 m² 
 

Descrição: Laboratório composto de quinze computadores ligados em rede e com acesso a internet 

via intragov, com o apoio de projetor de multimidia , interligado ao micro do professor. É 

localizado no 4º andar 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Escritório modelo de Secretariado/ Agência de turismo 
 

Área: 20 m² 
 

Descrição: O presente espaço, é dividido com os cursos de Secretariado e Turismo Receptivo. Trata-

se de um ambiente composto de mesas, arquivos , sofá e demais equipamentos 

destinados ao estudo prático de procedimentos de um escritorio como também de uma 

agência de turismo. Devido a sua utilização somente ser no período da tarde, este 

ambiente destina-se também para a coordenação pedagógica. nos demais horários. 

Localiza-se no 3º andar 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de Leitura 
 

Área: 30 m² 
 

Descrição: Nossa sala de leitura está equipada com diversos livros de todas nossas habilitações, 

destacando-se um acervo muito grande de manuais e catalogos de aeronaves .  

Está localizado no 3º andar e tem sus utilização restita com a permanência dos alunos 

quando dispomos de estágiarios ou professores. 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de Audio Visual 
 

Área: 85 m² 
 

Descrição: Trata-se de um ambiente composto de 120 lugares contendo Micro-computador, DVD, 

video cassete , equipamento de som e projetor de multimidia . 
 

 

 

 

 Localização: BLOCO 1 
 

 Identificação do Ambiente: SALA DE APOIO DOCENTE 
 

Área: 8,84 m² 
 

Descrição: Agrupar todos os equipamentos e materiais necessários as aulas. Está instalado o 

servidor e todo o sistema de internet. 
 

 

 

 

 Localização: bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: ALMOXARIFADO 



 

Área: 20 m² 
 

Descrição: Local responsável pelo recebimento, cadastramento, armazenamento, saída e baixa dos 

bens de consumo 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala dos Professores 
 

Área: 20 m² 
 

Descrição: É equipada com três computadores com acesso a rede de internet, impressora laser, 

mesa que comporta até 12 professores , bebedouro de garrafão , aparelho reprodutor de 

DVD e Televisão 29” 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de Aula 01 
 

Área: 47 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 40 alunos composta de 40 carteiras e 40 cadeiras, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 02 
 

Área: 52 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 40 alunos composta de 40 carteiras e 40 cadeiras, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário alunos Feminino 
 

Área: 7,5 m² 
 

Descrição: Sanitário Feminino alunos , contendo 4 vasos sanitários pia, espelho , dispenser para 

papel toalha e dispenser para sabonete liquido 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 2 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino Alunos 
 

Área: 7,50 m² 
 

Descrição: Sanitário Masculino alunos , contendo 2 vasos sanitários pia, espelho , dispenser para 

papel toalha , dispenser para sabonete liquido e chuveiro 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 03 
 

Área: 42 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 40 alunos composta de 40 carteiras e 40 cadeiras, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 06 
 

Área: 42 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 40 alunos composta de 40 carteiras e 40 cadeiras, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 



 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 09 
 

Área: 42 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 40 alunos composta de 40 carteiras e 40 cadeiras, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 04 
 

Área: 35 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 35 alunos composta de 35 carteiras universitárias, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 05 
 

Área: 35 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 35 alunos composta de 35 carteiras universitárias, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 07 
 

Área: 35 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 35 alunos composta de 35 carteiras universitárias, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 08 
 

Área: 35 m² 
 

Descrição: Sala de aula para 35 alunos composta de 35 carteiras universitárias, mesa e cadeira de 

professor, 4 ventiladores e tela de projeção 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino Professores 
 

Área: 7,80 m² 
 

Descrição: Sanitário Feminino professores , 1° andar , contendo 2 vasos sanitários pia, espelho , 

dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete liquido 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino Professores 
 

Área: 7,80 m² 
 

Descrição: Sanitário Masculino professores , 1° andar , contendo 2 vasos sanitários pia, espelho , 

dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete liquido 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino Alunos 
 

Área: 7,80 m² 
 

Descrição: Sanitário Masculino alunos , 2° andar , contendo 2 vasos sanitários pia, espelho , 



dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete liquido 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino Alunos 
 

Área: 7,80 m² 
 

Descrição: Sanitário Feminino alunos , 2° andar , contendo 2 vasos sanitários pia, espelho , 

dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete liquido 
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Sala da Direção 
 

Área: 12,50 m² 
 

Descrição: Contém duas mesas e quatro cadeiras dois computadores e uma impressora.  
 

 

 

 

 Localização: Bloco 1 
 

 Identificação do Ambiente: Secretaria Acadêmica 
 

Área: 26 m² 
 

Descrição: Contém três mesa , três computadores , duas impressoras e uma copiadora, 4 gaveteiros 

para pastas suspensas e três cadeiras 
 

 

  

  

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 Nossa escola por ser nova, ainda esta em adaptação e aprimoramento de alguns laboratórios . O laboratório de 
Hospedagem está concluído.  Já montamos o laboratório de recepção com um balcão de recepção montado em parceria 
com o Delfin Hotel. No laboratório de Hospedagem,  a suíte dispõe de cama de casal também cedida pelo Delfim Hotel e 
cama de solteiro cedida pelo Casa Grande Hotel e guarda-roupas adquirido com recursos do vestibulinho . No laboratório 
de Alimentos e Bebidas, temos a área destinada ao restaurante, preparação de alimentos, cozinha e o bar. Nos 
laboratórios de Manutenção de Aeronaves temos: o de Célula que necessita estar sempre sendo atualizado com  a 
aquisição de algumas ferramentas e máquinas; o de moto propulsão que possui duas bancadas de ensaios eletro-
pneumáticos e uma de eletro-hidráulica já o laboratório de Aviônica  esta completo e bem equipado . Após contatos 
iniciados em 2007 com a Força Aérea Brasileira, no ano de 2011 recebemos a doação de uma Aeronave e em 2012 
recebemos mais uma aeronave doada pela Delegacia da Receita Federal de Bauru, no final de 2013, recebemos um 
Helicoptero da Força Aérea Brasileira e agora em janeiro de 2014 recebemos uma célula de helicóptero da Empresa Lider 
Taxi Aéreo aonde a nossa APM realizou o pagamento do frete pelo transporte dede o aeroporto da Pampulha em Belo 
Horizonte no estado das Minas Gerais, para estudo prático. As aeronaves estão no Hangar do Núcleo da Base Aérea de 
Santos pois o nosso prédio não comporta tal equipamento, aguardamos ansiosamente a construção do nosso futuro 
prédio que no presente momento encontra-se em projeto . Possuímos o laboratório de informática, com 20 computadores 
ligados em rede e com internet, equipado com projetor multimidia, o que está facilitando bastante a pesquisa pelos alunos, 
 conseguimos montar um segundo laboratório com 10 máquinas mais uma do professor que já possui toda a infraestrutura 
de cabeamento de rede com  conexão com a internet e também  equipado com projetor multimidia. Nossa sala de 
multimidia está equipada com um projetor e um computador e equipamento de som, onde os professores e os alunos 
procuram utilizá-la para aulas mais atrativas e apresentações de trabalhos . A sala de leitura  possui diversos manuais e 
apostilas vindos da antiga escola da rede estadual que mantinha o curso de manutenção aeronáutica , já em relação ao 
curso de Hospedagem, recebemos diversos livros que estão auxiliando os alunos a realizarem pesquisas. Aumentamos 
também o número de dicionários de inglês e  espanhol, o que tem facilitado muito as aulas desses componentes. Já 
recebemos alguns exemplares de livros para o curso de Secretariado. Infelizmente, não tivemos nenhum candidato para o 
preenchimento do cargo de Bibliotecario. Colocamos a disposição dos alunos e professores quatro computadores para a 
realização de pesquisas. No ano de 2012 , instalamos em todas as 9 salas de aula , projetores de multimidia fixos,  sendo 
que os suportes foram montados durante as aulas práticas dos alunos de Manutenção de Aeronaves.  

Os bem relacionados estão todos em perfeito estado, instalados e em uso. 
 

 

Quantidade Bem Departamento/Ambiente 
 



4 Aparelho reprodutor de DVD Sala de Audio -Visual 4º Andar, 

5 Ar Condicionado tipo Janela 
Secretaria/Direção /Professores/Sala 

de Leitura/Laboratório de Aviônica 

4 Ar Condicionado tipo Split 

Laboratórios de Informática I e II / 

Sala de Audio Visual / Laboratório de 

Hospedagem 

1 Bancada de Hidráulica Laboratório de Motopropulsão 

2 Bancada de Pneumática Laboratório de Motopropulsão 

1 Batedeira Semi-industrial Laboratório de Hospedagem 

1 Cadeira de Rodas Patio 

150 Carteiras Universitárias Salas de aula 

200 Carteiras/Cadeiras Salas de aula 

2 Câmera Fotográfica portátil Sala de apoio docente 

1 Compressor de Ar Laboratório de Motopropulsão 

3 Copiadoras 
Diretorias Administrativas e 

Acadêmica 

1 Esmeril de Bancada Laboratório de Célula 

1 Fogão Industrial 4 bocas Laboratório de Hospedagem 

6 Fonte de Alimentação Regulada Laboratório de Aviônica 

1 Forno Elétrico semi-Industrial Laboratório de Hospedagem 

2 Furadeira de Bancada Laboratório de Célula 

1 Geladeira Duplex Laboratório de Hospedagem 

6 Gerador de Sinais Laboratório de Aviônica 

10 Impressora 
Apoio a parte administrativa e 

laboratórios 

9 Kit de Eletrônica Analógica- Bit-9 Laboratório de Aviônica 

9 Kit de Eletrônica Digital- Bit-9 Laboratório de Aviônica 

1 Kit De Lorenzo de Eletromagnetismo Laboratório de Aviônica 

5 Kit De Lorenzo de Máquinas Elétricas Laboratório de Aviônica 

1 Liquidificador Semi-industrial Laboratório de Hospedagem 

24 Longarina Estofada com braços 5 lugares Sala de Audio -Visual 4º Andar 

14 Microcomputador 
Área Administrativa/Sala Professores 

/Sala de Leitura 

30 Microcomputador Laboratórios de informática 1 e 2 

10 Multimetro Analógico portátil Laboratório de Aviônica 

10 Multimetro Digital de Bancada Laboratório de Aviônica 

10 Multimetro Digital Portátil Laboratório de Aviônica 

5 Notebook 
Equipamentos auxiliares aos 

professores e alunos 

6 Osciloscópio Duplo Traço Laboratório de Aviônica 

14 Projetor de multimidia 
utilizados como apoio didatico com 

quatro notebooks 

3 Projetor de multimidia 
Sala audio visual e lab informática I e 

II , fixos 

1 Servidor Sala do servidor 

27 Software Auto Cad Laboratórios de Informática I e II 

1 Televisão 29 " Patio 

1 TV LCD 52 
Instalada no Laboratório de 

Hospitalidade 

1 TV LCD 52 " Sala de Audio Visual 

23 VENTILADOR DE PAREDE Salas de Aula e Sala de Audio Visual 

1 Video Cassete Sala de Audio Visual 
  



  

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

  

    Hoje nossa ETEC tem como fonte de arrecadação, o repasse  de parte das inscrições do 

vestibulinho, contribuições voluntárias dos alunos, aluguel da Cantina escolar e bazar. A nossa verba de adiantamento de 
despesas miúdas vem através de fonte 4 , oriunda do pagamento efetuado pela Prefeitura de Guarujá relativo ao convênio 
em que essa verba se destina também ao pagamento do aluguel de nosso prédio. A administração Central do Centro 
Paula Souza, arca com as despesas dos salários dos professores e funcionários , água, energia elétrica, telefone como 
também com os contratos terceirizados de limpeza e segurança. 

  

Mês Adiantamento 
Pequenas 
Despesas 

Aluguel Cantina 
Escolar 

Aluguel  Bazar 
Escolar 

Inscrições 
Vestibulinho 

Contribuições 
para APM 

Janeiro 3,74 %       1,50 % 
Fevereiro 3,74 %         
Março 3,74 % 0,42 % 0,14 %    1,87 % 
Abril  3,74 % 0,42 %  0,14 %     

Maio 3,98 % 0,42 % 0,14 % 2,54 %   
Junho 5,62 % 0,42 % 0,14 %  10,43 % 1,21 %  
Julho 5,62 % 0,42 % 0,14 %     
Agosto 3,98%  0,42 % 0,14 %   2,60 % 

Setembro 3,98% 0,42 % 0,14 % 

  

    

Outubro 3,98 % 0,42 % 0,14 % 4,55 %   

Novembro 6,09 % 0,42 % 0,14 % 20,57 %   
Dezembro 3,98 % 0,42 % 0,14 %     
Total 52,19 % 4,20 % 1,26 % 38,08 % 

  

4,58 % 

TOTAL 
GERAL 

  
100  % 

 

  

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

  

           O serviço de Segurança é feito pela empresa Alphagama, onde  emprega oito vigilantes que 
trabalham em duplas  das 6:30 h às 18:30 h e a outra das 18:30 h às 6:30 h na escala 12 h / 36 h. O 
vencimento do contrato será em 13/12/2014. O gestor do contrato é o Prof. Antonio Joaquim Almeida 
Ferreira. 

  

          O serviço de limpeza é feito pela Empresa PROVAC,  que iniciou seus serviços no dia 16/04/2012,  e conta com três 

funcionárias. O vencimento do contrato será em 11/10/2014. O gestor do contrato é o Prof. Antonio 



Joaquim Almeida Ferreira. 

 
  

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2014 

 

 

Denominação: APM 
 

 Descrição: Com a eleição da nova diretoria, no dia 20/05/2013, ficou assim a composição da APM para o período de 

31 de Maio de 2013 e término em 30 de Maio de 2014. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Diretor Executivo – EVERTON GOMES DA SILVA 

Vice Diretor Executivo- CLAUDIA FERREIRA RAMOS PINTO 

Secretário – MARCOS ROBERTO DINIZ 

Diretor Financeiro – CHARLES DE SOUZA GOMES PINTO 

Vice Diretor Financeiro – VALDECI VALERIANO DA SILVA 

Diretor Cultural, Esportivo e Social – ERICK BORGES DA SILVA 

Diretor de Patrimonial – MICHELLY LINS DE LIMA 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Presidente Nato  

- ANTONIO JOAQUIM ALMEIDA FERREIRA 

 

Professores:  

- CRISTIANA ELZA TEIXEIRA 

- RENATA CLUDIA AMORIM 

- EDENISE ROSA 

- RAFAEL FONSECA ARAUJO 

Pais de alunos:  

- VERA LÚCIA DA COSTA VERGARA 

- FRANCELIZIO CARDEAL DE FREITAS JUNIOR  

- JOSÉ EDINALDO VIANA DA SILVA  

- NÚBIA DE LIMA CAMPOS AMORIM  

- ELI CARDOSO  

 

 

Alunos:  

- RAFAELLE LOURENÇO FRANCO  

- LETICIA DE AQUINO CLAUDIO  

- AMANDA KELLY FERNANDES PINHEIRO  

 

CONSELHO FISCAL 

Conselheiros: 

- MARIA STELLA LOPES BUENO 

- DOUGLAS JOSÉ DE AZEVEDO 

- WALKER DA SILVA DELGADO 
 

 

 

 

 Denominação: Conselho de Escola 
 

 Descrição: A Constituição do Conselho de Escola deu-se no dia 03 de fevereiro de 2013 ,  

Os integrantes do conselho de escola: 

Diretor Prof. Antonio Joaquim Almeida Ferreira 

Representantes dos servidores técnico-administrativos Maria Stella Lopes Bueno e Everton Gomes da 

Silva;  

Representantes dos Coordenadores de área Ângela Lisboa dos Santos Reis, Fernanda Gonçalves de 

Castro; 

Representantes dos professores Marcos Roberto Diniz, Valdeci Valeriano Santos e Luis Paulo Neves 

Nunes; 

Representante dos pais de alunos Douglas José de Azevedo; 

Aluno egresso atuante em sua área de formação técnica Peter Figueira Lopes; 

Representante dos alunos João Zornio de Oliveira; 

Representante do poder público Sueli Villarinho Jardinetti; 



Representante de demais segmentos de interesse da escola Profª Claudia Ferreira Ramos Pinto e Profª 

Josefa Cristina Simões de Almeida; 

Representante de Entidade Assistencial João Borges 

 

 

 

 

 Denominação: Grêmio Estudantil 
 

 Descrição: Considerando que a diretoria que findou seu mandato no dia 23/03/2013, e não providenciou a formação 

da comissão eleitoral, tivemos uma unica chapa de alunos interessados em dar continuidade ao Grêmio o 

que teve como início em 21/04/2013 com seu término previsto para 21/04/2014 

 

Presidente : Walker Delgado ; 

Vice Presidente : Renan Araújo ;  

Secretário Geral : Alan Medeiros; 

1º Secretário : Carlos Henrique ; 

Tesoureiro Geral : Debora Santos ; 

1º Tesoureiro : Camila Santos da Silva ; 

Orador e Ouvidor : Priscila dos Santos de Oliveira; 

Diretor Social : Marcio Lopes ; 

Diretor de Imprensa : Gabriela Santos; 

Diretor de Esportes : Pietro Silva ; 

Diretor de Cultura : Tayane Cosmo; 

Diretor de Saúde Meio Ambiente : Fernanda Patrícia;  

1º Suplente : Mateus Justino  

2º Suplente : Maruellen Sierpinski . 
 

 

  

 

MISSÃO 

 

Desenvolver no educando princípios éticos, valores de solidariedade, de fraternidade, de respeito às diferenças de 

crenças, culturas e conhecimentos, de respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos, formando assim jovens 

preparados para o mercado de trabalho e para a vida. 
  

 

VISÃO 

 

"Escola Técnica Alberto Santos Dumont é considerada destaque na cidade de Guarujá, pela qualidade, e no 

desenvolvimento do senso crítico, ético, fundamentada no novo paradigma para atender as solicitações do 

conhecimento, centrada no aluno." 
  

 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

 

                              1. Características Regionais:     

   A Etec “Alberto Santos Dumont” está inserida na Região Metropolitana da Baixada Santista, criada por Lei 

Complementar nº. 815, de 30 de julho de 1996, que a torna a primeira região metropolitana brasileira sem status de capital 
estadual. É composta por 09 municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 

Santos e São Vicente, possuindo uma área territorial de 2.372 Km
2
. Em termos populacionais, constitui-se na terceira 

maior região do Estado de São Paulo, com população superior a 1.4 milhão de habitantes fixos e  durante as férias de 
verão, recebe o mesmo número de visitantes.            

          Caracteriza-se pela diversidade das funções presentes nos municípios da região. Além do complexo portuário de 
Santos e do parque industrial de Cubatão, também desempenha outras funções de destaque em nível estadual, como 
turismo e transporte, e outras de abrangência regional, como as relativas aos comércios atacadista e varejista, ao 
atendimento à saúde, educação e sistema financeiro. Tem presença marcante ainda na região as atividades de suporte ao 
comércio de exportação, originadas pela proximidade de complexo portuário. Em 2013, o Porto de Santos contribuiu com a 

movimentação de 25,5% (US$ 122,5 bilhões) dos US$ 480,39 bilhões computados na balança comercial, mantendo-se em primeiro 



lugar em participação na movimentação das trocas comerciais brasileiras. O Porto de Santos é responsável por mais de 
um terço do comércio exterior do Brasil e atende 17 % do território brasileiro, o qual é responsável por 
55% da renda nacional; sendo, portanto o mais importante complexo portuário da América do Sul. O 
Porto de Santos tem 13 km de extensão de cais, 500.000 m2 de armazéns, movimentando 104 
milhões de toneladas de carga por ano e 43% do movimento brasileiro de contêineres (de cada cinco 
contêineres embarcados ou desembarcados na costa brasileira, dois passam pelo Porto de 
Santos). As atividades, industrial, predominante em Cubatão, e portuária, em Santos, e as ligadas ao 
comércio, serviços e atividades de turismo e veraneio, refletem diretamente na economia da Região e 
respondem pela geração de um PIB de US$ 140 bilhões.  

          O grande crescimento de Santos, São Vicente e Guarujá, aliado a outras atividades geradoras de emprego nos 
setores do comércio e serviços, provocou um movimento altamente pendular em direção a outros municípios com 
melhores condições de habitabilidade e espaço disponível, devido ao menor custo de vida. Os municípios de São Vicente 
e Praia Grande, além do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, adquiriram características de cidades-dormitório, 
apresentando intensa conurbação entre si, só prejudicada pela presença de restrições de ordem física, que os impedem, 
aqui e ali, de apresentar uma mancha urbana contínua.  Apesar da sua função portuária, importante para um crescente 
intercâmbio em face do processo de globalização, e de constituir sede do expressivo pólo siderúrgico e da indústria de 
turismo, a Região Metropolitana da Baixada Santista apresenta problemas comuns aos grandes aglomerados urbanos, 
como, por exemplo, os relacionados com a questão ambiental, carência de infraestrutura, saneamento ambiental, 

transporte e habitação.    

 Guarujá é um município da Microrregião de Santos, na Região Metropolitana da Baixada Santista. Localiza-se na 

latitude sul 23º 59' 18" e longitude W (oeste) 46º 14' 32", a uma altitude de 4,27 metros. A população estimada em 2010 

era de 290 752 habitantes. É a terceira maior ilha do litoral do estado de São Paulo. 

 A cidade de Guarujá é conhecida como a "Pérola do Atlântico", devido às suas belas praias e belezas naturais. 
Muito procurada pelos turistas na alta temporada, a cidade conta com praias urbanizadas e algumas selvagens, 
acessíveis apenas por trilhas. Além do litoral, oferece construções históricas e trilhas de ecoturismo. Outra atração local é 
a pesca artesanal, que pode ser vista e praticada em diversas praias do município.  

 Guarujá é um dos quinze municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo Estado de São Paulo por 
cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior 
por parte do Estado para a promoção do turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar junto a seu 
nome o título de estância balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto 
pelas referências estaduais.  

      Principais rodovias de acesso: - Sistema Anchieta (SP – 150) – Imigrantes (SP – 160): liga o Planalto ao Litoral; - 
Rodovia Caiçara (SP – 55): liga a Cônego Domênio Rangoni (antiga Piaçagüera-Guarujá) ao Guarujá, Vicente de 
Carvalho e Bertioga; - Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP – 55), já duplicada em seu trecho inicial, estabelece elo 
entre Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. - Rodovia Ariovaldo de Almeida Viana (SP – 61): estende-
se desde a zona urbana do Guarujá até a balsa, que dá acesso ao município de Bertioga, que é ligado ao Planalto (Mogi 
das Cruzes), através da Rodovia Dom Paulo Rolim Loreiro (SP – 98). 

 Com todas essas caracteristias regionais , a Etec Santos Dumont, tem colaborado na capacitação das pessoas e 
para o segundo semestre estaremos apresentando a comunidade o curso Técnico em Logistica , inédito na região e muito 
carente nessa área , aonde pretendemos capacitar, principalmente jovens , para o mercado de trabalho principalmente 
portuário, que continua num crescente com diversos terminais de containers e terminais de atracação de navios. Ainda 
para o o segundo semestre teremos um curso de Especialização em Eventos Corporativos , destinado ao concluintes do 
curso Técnico em Eventos. Nossa região tem recebido diversos Eventos e vemos a necessidade de capacitarmos ainda 
mais nossos alunos nesse mercado tão promissor.        

 
  

 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE  

 



  

             Por manter cursos gratuitos e de qualidade, a Etec “Alberto Santos Dumont” atrai um público oriundo dos 
seguintes municípios: Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande e Mongaguá – portanto, há 
atendimento para representantes de quase todos os municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, 
contabilizando, aproximadamente, 1000 alunos, sendo que: 41,76 % são do sexo masculino e 58,24 % do sexo feminino, 
segundo pesquisa do SAI 2013. 

                        Em relação  à faixa etária geral da clientela, que varia entre 15 até 45 anos, o que caracteriza expectativas 

distintas.  Segundo dados de pesquisa levantada junto aos alunos ingressantes do Ensino Médio durante a matricula, os 
fatores que pesam no momento da escolha pela unidade escolar são: Ser uma Escola Pública diferenciada 17  %, Escola 
Técnica 11  %, Por indicação 3  %%,  pelo nível de Ensino da Escola 69 %, um item interessante é que a comunidade da 
escola encontra-se longe, pois 79 % utilizam-se de  ônibus e apenas 8 % vêm a pé, dessa forma como sua maioria utiliza-
se de transporte público como meio de transporte, incentivamos a aquisição do Passe Livre (transporte gratuito disponível 
aos estudantes de na nossa cidade). Como a maioria de nossos alunos possui computadores com acesso a internet, 
estimulamos o uso desta tecnologia como ferramenta para auxiliá-los no ensino aprendizagem, como por exemplo, o 
acesso ao Portal Clickideia para atividades extraclasse. Ainda em relação aos alunos do Ensino Médio, 57% pretendem 
fazer um curso superior e 43% pretendem fazer um curso técnico e ficar preparado para o mercado de trabalho. Os alunos 
ingressantes no Técnico temos o fato que 53 % vêem como desdobramento deste, maiores oportunidades de emprego, 
conheceu a escola através indicações e que 81 % não possui qualificação técnica. 

                        No processo de seleção do 2º semestre de 2014, continuamos com uma boa procura com 1231 inscrições, 
o que demonstra em primeiro lugar o sucesso que estamos obtendo com a comunidade e também a necessidade da 
ampliação da Etec. O único curso que não tivemos demanda suficiente foi para o curso de Especialização em 
Organização de Eventos Corporativos, destinado apenas aos Técnicos em Eventos que teve apenas 13 inscrições. 

                        Para atendermos a comunidade, solicitamos para o segundo semestre um novo curso, Logística, curso 
este que atenderá uma lacuna na cidade principalmente no setor portuário em substituição ao curso de Hospedagem que 
será feito em regime de revezamento semestral, o curso de Logística , como previmos, teve uma demanda de 10,9 
candidatos/vaga. O Telecurso TEC, aos sábados de manhã,  nas modalidades Secretariado e  Administração, é uma boa 
opção para aqueles que têm problemas de cursar presencialmente.   

                        Com a doação do terreno, pela Prefeitura, para o Centro Paula Souza vemos um futuro mais promissor, 
tanto para melhor desenvolver os cursos atuais como para novos cursos.  

ENSINO MÉDIO 

  



  

  

  

 ENSINO TÉCNICO 

  
  

 

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 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 
 

 

 

 

 
 

 

INDICADORES 

 

 

Denominação: SAI 
 

Análise: 
 

 



 

Os gráficos mostram um bom desempenho dos cursos no ano de 2013, ficando acima da média por região e na média do Centro Paula 

Souza. Isso destaca que a escola esta crescendo e se desenvolvendo a cada ano. 
 

 

 
 

 

 

Denominação: Outros 
 

Análise: 
 

 

Analisando os resultados de 2013, quanto a evasão no Ensino Técnico, entendemos que as 
justificativas dos alunos que saíram do curso, se dividem em: necessidade de arrumar emprego, 
dificuldade em conciliar o técnico com o Ensino Médio, dificuldades financeiras ou problemas 
pessoais. Todas as desistências ou trancamentos estão registrados e documentados. 

  

  

Segue abaixo o índice de demanda para o 1º semestre de 2014 para o Ensino Médio e Ensino Técnico. 

 
Eixo Tecnológico/Educação Básica 
 

Curso/Habilitação Período Inscritos Vagas Demanda 

  
Gestão e Negócios Administração - EAD Manhã 287 40 7,17 
Gestão e Negócios Secretariado Tarde 159 40 3,97 
Gestão e Negócios Secretariado - EAD Manhã 66 40 1,65 

Infraestrutura Manutenção de Aeronaves Noite 343 40 8,57 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Cozinha Tarde 108 40 2,7 
Turismo, Hospitalidade e Lazer Hospedagem Noite 68 40 1,7 



Turismo, Hospitalidade e Lazer Turismo Receptivo Tarde 91 40 2,27 

 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Ensino Médio Manhã 1.024 105 9,75 

  
 

 

 
 

 

 

Denominação: 

Pesquisa 

de 

ingressant

es Ensino 

Médio 
 

Análise: 
 

 

Temos abaixo os gráficos da pesquisa que efetuamos aos alunos do Ensino Médio Ingressantes, nos quais podemos 
verificar as principais caracteristicas dos novos alunos e assim temos mais elementos para o estudo dos PTDs como 
também para conhecermos nossa comunidade.  

   
 

 

 
 

 

 

Denominação: 

Pesquisa 

ingressant

es Ensino 

Técnico 
 

Análise: 
 

 

Temos abaixo os gráficos da pesquisa que efetuamos aos alunos ingressantes do Ensino Técnico. 
Essa pesquisa além de mostrar algumas características de nossos alunos nos ajuda também na 
melhora da divulgação de nossa escola  
  



  
 

 

 
 

 

 

Denominação: 
Resultado 

final 
 

Análise: 
 

 

RESULTADO FINAL DO OBSERVATÓRIO ESCOLAR 2013 
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PONTOS FORTES 

 

- Os cursos oferecidos pela ETEC estão em consonância com o mercado de trabalho. No SAI podemos perceber que 95% 
dos alunos procuram a escola pela oportunidade de emprego . 

- Ainda no SAI,  80% dos alunos disseram que na escola tem o curso que procuravam e 92 % disseram que os cursos 
são bons. 

- Equipe de trabalho comprometida com o processo ensino-aprendizagem. Os alunos reconhecem o desempenho 
profissional dos docentes . 

- Grande procura por estagiários pelas empresas locais.  

- Eficiente  sistema de comunicação interna entre direção, corpo docente e funcionários  

- Facilidade de informações aos pais/alunos  através da atualização constante do site da escola 

- Planejamento de várias visitas técnicas  em todos os cursos , aproximando teoria e prática. 

- Empenho de todos na busca de melhores resultados; 

- Compromisso no cumprimento dos prazos  
 

  
 

 

 
 

 

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 

  

 

PRIORIDADES 

 

- desenvolver atividades extracurriculares através de projetos, visitas técnicas no Ensino Médio e Técnico que favoreçam 
ações integrativas e inovadoras. 
- viabilizar as aulas práticas de Manutenção de  Aeronaves no Núcleo da Base Aérea de Santos, com as aeronaves . 
- Melhorar os registros de diários de classe e acompanhar os conselhos de classe , principalmente do Ensino Técnico, 
garantindo ao aluno com defasagem de aprendizagem o processo de recuperação devidamente registrado na ficha do 
aluno ( Deliberação 11/96). Dessa forma diminuindo as progressões parciais. 

  

  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

Planejar ações que garantam a permanência do aluno na escola e recursos para o desenvolvimento de atividades que 
produzam novos conhecimentos . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-      Incentivar a interdisciplinaridade das bases tecnológicas favorecendo a aquisição de competências e habilidades para a 
prática profissional.      

-     Garantir igualdade de aprendizagem para alunos com defasagem através de recuperação e PP bem elaboradas. 
Acompanhar o processo de recuperação oferecido pelos professores e as ações pedagógicas dos processos de 
progressão parcial. 

 -   Viabilizar a utilização de equipamentos ( aeronaves ) que favoreçam o ensino aprendizagem. 
  

 

METAS 

 

Meta: Participar da construção do novo prédio da Etec 
 

Duração: 1 Ano 
 

Descrição: 
 

 Desde a implantação da Etec, temos tido uma preocupação e cobrado das autoridades competentes aqui do 
município, quanto ao cumprimento da doação de um terreno para a construção de nosso prédio. Com a aprovação do 
projeto de doação de uma área de 7.700 m², iremos agora acompanhar : 
Os tramites políticos da doação do terreno; 
Posteriormente a elaboração do projeto arquitetônico; 
Abertura de licitação para a construção ; 
A construção do prédio.  



 

 

 

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. 
 

 

 

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: 
Acompanhar os Aspectos Qualitativos do Aluno e a Sua Motivação na Aprendizagem, com Fatos e 

Dados da Tecnologia da Informação 
 

Duração: 2 Anos 
 

Descrição: 
 

A motivação é um fator principal para a aprendizagem e se ela for aplicada com a tecnologia o resultado é melhor e mais rápido 
 

 

 

Meta: Organizar projetos em parceria com entidades da região. 
 

Duração: 3 Anos 
 

Descrição: 
 

Acompanhar as etapas  previstas em projetos da escola, assim como os resultados alcançados com as parcerias. 
 

 

 

Meta: 
Estimular através de projetos novos conhecimentos na área de Filosofia, Sociologia e a Ética da 

Vida Humana 
 

Duração: 4 Anos 
 

Descrição: 
 

Trabalhar conceitos de filosofia e sociologia e ética da vida humana nos projetos e atividades da escola, 

mostrando aos alunos sua importância e seus valores para a formação do cidadão. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 



 

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. 

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. 

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.  

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 
 

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 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. 
 

 

 

  

 

PROJETOS FUTUROS 

 

Projeto: Contadores e ouvintes de histórias 
 

Responsável(eis): Josefa Cristina Simões de Almeida 
 

Data de Início: 01/02/2014 
 

Data Final: 31/01/2015 
 

Descrição: 
 

- Os alunos serão instigados e lerem e interpretarem livros da nossa literatura, história do Brasil e Geral, Geografia e 

demais afins referentes aos componentes curriculares; 

- Elaborarem seminários em sala de aula (dentro de cada respectiva disciplina) os quais deverão produzir mídias 

reprodutivas (onde estarão aperfeçoando seus conhecimentos). 

- Após o assunto bem estudado e discutido em sala de aula o grupo se apresentará levando todo seu conhecimento 

adquirido à pessoas carentes viventes em asilos e orfanatos; 

- Os alunos terão livre arbítrio para reproduzirem seus conhecimentos em forma de teatro, música e experimentos;  
 

Metas associadas: 
 

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

 

 



 

Projeto: Bullying Escolar 
 

Responsável(eis): Edenise Rosa 
 

Data de Início: 29/06/2010 
 

Data Final: 17/12/2016 
 

Descrição: 
 

   
    

  

    
 JUSTIFICATIVA   

O tema surgiu a partir do momento em que os professores passaram a observar as formas de tratamento e 
relações pessoais entre os alunos. Como temos apenas uma aula nas 2ªs séries do Ensino Médio, e o 
componente Sociologia é obrigatório nas 3 séries do Ensino Médio, nós, professores, consideramos viável e 
oportuno o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar envolvendo todas as séries do Ensino Médio. 
Apartir do tema "VIVER EM SOCIEDADE' trataremos assunto "Bullyng Escolar". 

  

  
 OBJETIVO 

Desenvolveremos as competências a seguir, com o objetivo de provocar em nossos alunos mudanças de 
comportamento dentro e fora da sala de aula: 

a) Confrontar opiniões e pontos de vista espressos em diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas; 

b) Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade 
própria e a dos outros; 

c) Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que intervêm como 
produtos da ação humana. 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 Serão criadas em função dos debates e discussões. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Esperamos provocar nos alunos mudanças de comportamento dentro e fora da sala de aula; 
 Pretendemos melhorar a comunicação entre os professores e também professor-aluno, estimulando-os à 

pesquisa e à leitura; 
 Percepção do conhecimento como um todo através das disciplinas envolvidas; 
 Desenvolvimento da capacidade de organização; 
 Resoluções de situações-problema orientando-se pelos valores da ética e cidadania; 
 Respeito aos direitos e aos deveres de cidadania, interessando-se pela realidade em que vivem. 

  

   



             
 

Metas associadas: 
 

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

coletivo. 
 

 

 

Projeto: Gibi na Escola 
 

Responsável(eis): Cláudia Ramos 
 

Data de Início: 07/02/2011 
 

Data Final: 30/12/2015 
 

Descrição: 
 

  

Resumo 

 Visa usar o potencial das histórias em quadrinhos como uma ferramenta para aprendizagem. 

Justificativa (relevância) 

 Escrever bem é primordial para a produção de um bom texto, e neste caso a leitura de imagens ajuda na 
construção do pensamento, facilitando o processo de leitura e da escrita. Ao produzir a história individual e 
coletivamente, percebe-se que o aluno une história, desenho, literatura e arte, expressando elementos de sua 
realidade e de sua experiência de vida. 

Oportunidade que será atendida com o projeto 

 Estimular o gosto e o prazer pela leitura 

Impactos 

 Gênero da narração. 
 Criação de textos em Inglês e em Espanhol 

  

Mudanças positivas esperadas 

 Material educativo 
 Estratégia de leitura 

  

  
 

Metas associadas: 
 

-> Estimular através de projetos novos conhecimentos na área de Filosofia, Sociologia e a Ética da Vida 

Humana 
 

 

 

Projeto: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. (Cora Coralina) 
 

Responsável(eis): Claudia Ferreira Ramos Pinto 
 

Data de Início: 01/02/2014 
 



Data Final: 31/01/2015 
 

Descrição: 
 

A escola, espaço de atuação dos educadores mantém uma relação dialética com a sociedade, esta relação contribui para 
uma reprodução ou transformação que muitas vezes são simultâneas. 

Entender essas questões reforça a ideia de que o coordenador pedagógico precisa estar em um processo permanente de 
formação sendo o profissional capaz de preparar e sensibilizar os educadores sobre as mudanças necessárias na escola, 
e propiciar meios para que os alunos aprendam e se desenvolvam como seres humanos, ou seja, entre educação e 
mercado de trabalho. 

Enfim, compete ao coordenador promover e criar um ambiente propício para o bom funcionamento no processo social e 
educacional da escola. 

 

Metas associadas: 
 

-> Organizar projetos em parceria com entidades da região. 
 

 

 

  

 

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

Na reunião de apresentação do PPG 2014-2018, participaram os seguintes conselheiros: 

Prof. Antonio Joaquim Almeida Ferreira , Diretor ; 

Prof. Everton Gomes da Silva , Diretor de Serviços Acadêmicos  e Profª Maria Stella Lopes Bueno Diretora de 
Serviços Administrativos- representantes dos servidores técnicos-administrativos ; 

Profª Claudia Ferreira Ramos Pinto, Coordenadora Pedagógica - representante de demais segmentos; 

Profª Josefa Cristina Simões de Almeida, Orientadora Educacional - representante de demais segmentos;  

Profª Ângela Lisboa dos Santos Reis,  Coordenadora do Ensino Médio e Profª Fernanda Gonçalves de Castro 
- Representantes dos coordenadores; 

Prof. Valdeci Valeriano Santos, do Eixo Hospitalidade, Lazer e Turismo, Prof. Luis Paulo Neves Nunes, Ensino 
Médio e Prof. Marcos Roberto Diniz, do eixo de Gestão e Negócios -   representantes dos professores; 

Douglas José de Azevedo, Pai de aluno do curso de Manutenção de Aeronaves, representante dos Pais; 

João Zornio de Oliveira, representante dos alunos; 

Peter Figueira Lopes, Aluno egresso do Curso de Manutenção de Aeronaves, atuante em sua área de 
formação; 

Segue abaixo a transcrição e a  cópia escaneada da ata de aprovação do PPG 2014 - 2018  

 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA TÉCNICA 
ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT - GUARUJÁ 

  

Aos trinta e um dias do  mês de março de dois mil e quatorze, às doze horas e  quinze 
minutos atendendo ao edital de convocação, neste município na Rua Dona Vitória número 

 



quinhentos e dois, reuniram-se os membros do conselho de escola para deliberarem sobre 
a aprovação do Plano Plurianual de Gestão 2014-2018. Para presidir os trabalhos foi 
indicado por aclamação o Sr. Antonio Joaquim Almeida Ferreira, que escolheu a mim 
Everton Gomes da Silva para secretariá-la. Com a palavra o senhor diretor iniciou os 
trabalhos informando da importância do Plano Plurianual na gestão da escola, passando 
em seguida para a professora Cláudia Ferreira, coordenadora pedagógica,   para comentar 
sobre os principais tópicos do PPG 2014-2018. Após a apreciação e deliberação das ações 
previstas, decidiu-se por unanimidade pela APROVAÇÃO do Plano Plurianual de Gestão 
2014-2018. Finalmente o senhor presidente passou a palavra para quem quisessem se 
manifestar, e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a reunião, determinando a mim, que servi como 
secretário, que lavrasse a presente ata. Em sinal de sua aprovação, esta ata vai 
devidamente assinada pelos membros do Conselho de Escola.   
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