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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 presente plano foi elaborado para nortear todas as ações pedagógicas da 
escola e priorizando  o processo ensino-aprendizagem.  É uma ferramenta que, 
também , ajuda a gestão escolar nas suas iniciativas quanto a todos os setores 
colaborativos. Como trabalhamos em uma equipe, em prol de qualidade, é muito 
importante esta visão holistica, pois assim, com  todos os setores lincados a 
produtividade terá um resultado melhor. Traçamos planos e ações que deverão 
fortalecer a escola. Constituimos equipes de trabalho que, através de estudos de 
perfil de aluno, já  deu para definir alguns nortes. Através, também, de algumas 
iniciativas da gestão foram feitas reuniões e estudos de situaçãoes problemas e 
sugestões de toda a comunidade escolar. Assim se  estabeleceu  metas 
e  ações através de projetos que serão implantados para o desenvolvimento da 
proposta pedagógica. 

       A missão da escola deve ser acompanhada e sempre analisada por 
indicadores, dando condições de mudanças  para que as transformações 
ocorram no decorrer  do desenvolvimento dos projetos, assegurando 
assim  melhorias  e  a inserção do nosso aluno, como profissional qualificado, no 
mercado de trabalho, além de prepará-lo para vida e ensiná-lo a exercer sua 
cidadania.  

                               

ETEC PROFESOR MARCOS UCHOAS  DOS SANTOS PENCHEL  
  

http://www.etecmarcosuchoas.com.br/
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Para a elaboração do Plano Plurianual de  Gestão reunimos  todos os seguimentos da 
comunidade escolar. 

 Conselho de Escola: Análise e aprovação do plano escolar anualmente; 

 Representantes de classes : 
o Apresentaram  situações problemas e sugestões em reuniões com a direção 

, coordenação pedagógica e coordenadores de curso 

 Professores: 
o No planejamento escolar, no começo do semestre, a coordenação 

pedagogica e de curso ja começaram a falar sobre a elaboração do PPG 
.Foi mostrado como é importante a participação docente, pois é um projeto 
ao qual todos vão desenvolver durante o periodo vigente. Em seguida , os 
coordenadores de curso trouxeram para discussão em reunião de curso 
mensal a pauta PPG. Os professores apresentaram muitas sugestões para 
a melhoria da qualidade de ensino e alguns projetos que podem contribuir 
para esta melhora. Foi muito importante a discussão, pois os docentes 
sentiram que eles são peças fundamentais para o bom andamento da 
escola e contribuem para o processo ensino-aprendizagem; 

 Funcionários: 
o Contribuiram para o bom andamento da escola. Ajudaram a definir 

prioridades com relação aos alunos, o espaço físico e algumas contribuições 
quanto ao dia a dia vivenciado por eles; 

 Pais: 
o Representados no conselho de escola e APM alguns pais tem um 

envolvimento participativo nas decisões  de melhoria para a escola e muitos 
fatores pedagogicos. Também, são convidados a participarem das reuniões 
de pais, onde surgem muitas contribuições para o bom andamento escolar. 



 

Ivani Fernandes Magrini 
Representante de 

ONGS 
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Coordenadores de 
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Legenda das etapas 

 

I Levantamento de Dados e Informações 

 

II Análise dos Indicadores 

 

III Definição de prioridades; 

 

IV Definição de Metas / Projetos 
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PELO  DECRETO NO 32.629  DE 22/11/90 

INSTALAÇÃO: RESOLUÇÃO 28 DE 25/02/91 

INTEGRAÇÃO AO CEETEPS:  DECRETO NO 37.735 DE 27/10/93. 

ENDEREÇO: RUA AFONSO PEREIRA DA SILVA, 96 - VILA CARMEM - 
CACHOEIRA PAULISTA - SP 

CÓDIGO: 044 

  

MODALIDADES DE ENSINO: 

ENSINO MÉDIO: PARECER CEE Nº 105/98, D.O.E. 02/04/1998, PÁG. 13, 
SEÇÃO I E INDICAÇÃO CEE Nº 09/2000 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, 
LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, PARECER 
CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO CNE/CEB 
Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 133, DE 04/10/2012, PUBLICADA 
NO DOE DE 05/10/2012, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 38. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, PARECER 
CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO CNE/CEB 
Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 138, DE 05/10/2012, PUBLICADA 
NO DOE DE 05/10/2012, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 38. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, PARECER 
CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO CNE/CEB 
Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 



CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 125, DE 03/10/2012, PUBLICADA 
NO DOE DE 04/10/2012, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 254. 

TÉCNICO EM COMÉRCIO - TELECURSO TEC: LEI FEDERAL Nº 9394/96, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/99, PARECER CNE/CEB Nº 16/99, DECRETO 
FEDERAL Nº 5154/2004, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 01/05, INDICAÇÃO 
08/2000. CREDENCIAMENTO EAD, APROVAÇÃO DO PLANO DE CURSO E 
AUTORIZAÇÃO DO CURSO: PARECER CEE/GP Nº 372/2011, PORTARIA 
CEE/GP Nº 462/2011, PÁGINA 43, SEÇÃO I, PUBLICADO NO DOE DE 
28/10/2011. 

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS: RESOLUÇÃO SE Nº 
78, DE 07/11/2008, LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 
5154/2004, PARECER CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 
12/06/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 
105/2011, DAS INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE 
CURSO APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 181, DE 26/09/2013, 
PUBLICADA NO DOE DE 27/09/2013, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, 
PÁGINA 40. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO(ETIM): RESOLUÇÃO SE Nº 78, 
DE 07/11/2008, LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 
5154/2004, PARECER CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, 
de 30/01/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010, PARECER 
CNE/CEB Nº 5 DE 04/05/2011, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 134, DE 04/10/2012, PUBLICADA 
NO DOE DE 05/10/2012, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 38. 

CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 
07/11/2008, LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, 
PARECER CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 172, DE 13/09/2013, PUBLICADA 
NO DOE DE 14/09/2013, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 47. 

CURSO TÉCNICO EM COMÉRCIO: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, 
LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, PARECER 
CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO CNE/CEB 
Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 



RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 133, DE 04/10/2012, PUBLICADA 
NO DOE DE 05/10/2012, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 38. 

CURSO TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO: RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 
07/11/2008, LEI FEDERAL Nº 9394/96, DECRETO FEDERAL Nº 5154/2004, 
PARECER CNE/CEB Nº 39/2004, LEI FEDERAL Nº 11.741/08, RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, PARECER CNE/CEB Nº 11, DE 12/06/2008, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3 DE 09/07/2008, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012, DELIBERAÇÃO CEE Nº 105/2011, DAS 
INDICAÇÕES CEE Nº 8/2000 E Nº 108/2011. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 162, DE 09/10/2012, 
REPUBLICADA NO DOE DE 26/03/2013, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, 
PÁGINA 43, RETIFICADA NO DOE DE 29/01/2014 - PODER EXECUTIVO, 
SEÇÃO I, PÁGINA 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO DA ESCOLA 

     Criada,  pelo Decreto nº 32.629 de 22-11-90, D.O. de 23/11/90, subordinada 
nesta época à  Secretaria da Educação, com o nome de Escola Técnica 
Estadual de 2º Grau - ETESG. 
     O Decreto Municipal de Cachoeira Paulista nº 125/90, de 19/09/90, cedeu à 
Secretaria Estadual da Educação, por sua Divisão de Supervisão e Apoio às 
Escolas Técnicas, o prédio situado à rua Rangel Pestana, nº 202, no bairro da 
Margem Esquerda, de propriedade da Prefeitura Municipal, por tempo 
indeterminado e a título precário para o seu funcionamento. A Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista e a Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo, assinaram o termo próprio de cessão do referido prédio. 
      A então ETEC de Cachoeira Paulista foi instalada pela Resolução nº 28, da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 25-02-91, ano em que 
começou a funcionar. Os  cursos  iniciais foram autorizados pela Resolução 
SE-nº 28, de 25-02-91: Habilitação 
Profissional Plena e Parcial de Processamento de Dados e Habilitação Plena 
de Contabilidade, nos  termos do inciso I, do artigo 7º da Deliberação CEE -
29/82, ambos integravam os cursos de 2º grau e  Técnicos,  regidos  pela  Lei 
de Diretrizes e Bases nº 5692/71, 
de 11/08/1971.  Em  1996  a  LDB  5692/71  foi  substituída  pela  LDB  nº 
9394/96 , de 20/12/1996 e  publicado o  Decreto  Federal  nº 2208/97 de 
17/04/97 que veio adequar o Ensino Técnico no país de acordo com a nova 
LDB. Posteriormente o Decreto 5154/04 de 23/07/2004 revogou o Decreto nº 
2.208/97. Em 1997 pelo Parecer do CEE 30/97, foi autorizado o  funcionamento 
do Curso de  Habilitação  Profissional Plena de Técnico em  Contabilidade, 
QP.IV,  na  modalidade semestral, com duração  de  3  semestres.Com o 
parecer do CEE, nº 105 de 02-04-98, foi implantado Ensino Médio . Em  25-01-
99  o  Curso  Técnico 
de  Processamento  de  Dados,  passou  a  ser  denominado  de Curso Técnico 
de  Informática. A partir de 2002 teve início o Curso Técnico de  Enfermagem. 
A escola funcionava em 3 períodos, tendo em média 500 alunos, possuía 13 
servidores administrativos admitidos  pelo regime autárquico e 33 professores 
contratados pela CLT. Em 2007 a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
cedeu o terreno para o Estado erguer o prédio,no endereço Afonso Pereira da 
Silva 96 - Vila Carmem que passou a abrigar  dez salas de aulas e sete 
laboratórios montados sendo:( Informática-3, Enfermagem-1, Gestão-1, 
Química e Física -1,Hardware-1e Eletrônica 4 - em fase de 
montagem).Falecido em junho de 2007, enquanto exercia o cargo de direção, o 
professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel, teve participação significativa 
no projeto da nova instalação, que por esta razão, hoje recebe o seu 
nome.Após a morte do então diretor a D. Izaura Regina Azavedo Pontes na 
época diretora acadêmica da unidade, assume como diretora interina e na sua 
gestão em 2008 houve nova eleição sendo eleito o Prof° Marcio Mota de 
Campos novo diretor da ETEC. 
      Em maio de 2009 a escola passa a funcionar no novo prédio, mantendo os 
mesmo cursos. No segundo semestre de 2009 a unidade manteve classe 
descentralizada no município vizinho, Lorena na escola Padre Carlos Leôncio 
da Silva que se emancipou como Unidade Escolar em 16 de setembro do ano 
de 2010.Também nesse ano passam a ser realizados os projetos Telecurso e 



Click Ideia. Em 2012 foi iniciada a 1ª turma do Ensino Médio Integrado ao 
Curso de Administração e a 1ª turma do Curso Técnico em Eletrônica. A partir 
do 1° Semestre de 2013, a escola incluiu no seu quadro de cursos a primeira 
turma do ETIM Ensino Técnico Integradao ao Médio de Informática e Técnico 
em Programação de Jogos Digitais, e ainda o Curso de Extenção de Nível 
Médio em Atendimento de Urgência e Emergência Intra e Extra Hospitalar. 

No 1° semestre de 2014 iniciou-se o curso de Turismo, atendendo a uma 
necessidade da cidade de Cachoeira Paulista e região.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalidade: 
                                               

Médio
 

 

Descrição: 

PRINCIPAIS CARACTERÍSITICAS 

       De acordo com a LDB/1996 e o ENEM o aluno concluinte do Ensino médio 
deve estar preparado para exercer a sua cidadania e dar prosseguimento aos 
estudos em vários níveis além de  atuar no mundo do trabalho . O Ensino 
Médio tem duração mínima de tres anos  e  sua Organização Curricular  atende 
a Legislação Federal (9394/96) alterada pela tambem lei federal 11684/08 
contendo uma base nacional comum e uma parte diversificada. Desta maneira 
o aluno que cursa o ensino médio tem conhecimento  nas áreas de linguagens, 
códigos, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, e ainda tem a 
oportunidade de trabalhar na parte diversificada com  língua estrangeira 
moderna ( inglês e espanhol) e projetos como Ações de Defesa e Proteção ao 
Meio Ambiente e Produções Artísticas.  

  

Modalidade: 
                                               

Técnico
 

 

Descrição: 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

É o profissional que controla a rotina administrativa das empresas. 
Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza 
atividades em recursos humanos e intermedia mão-de-obra para colocação 
e recolocação. Atua na área de compras, auxilia no setor contábil e 
assessora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços e executa 
atividades nas áreas fiscal e financeira. 

Mercado de Trabalho: Auxiliar nos serviços de gerenciamento, 
administração, marketing, produção e recursos humanos, o técnico em 
Administração poderá atuar em qualquer empresa, independente do ramo. 

Clientela: A faixa etária dos nossos aluno é hetêrogenea, constituída de 16 
anos e adultos com idade madura. Alguns de nossos alunos são 
desistentes ou concluites de cursos superiores, na tentativa de um curso 
técnico para ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Em sua 
maioria oriundos da rede pública, poucos são de escolas particulares. 
Composta de alunos moradores em Cachoeira Paulista, Lorena, 
Canas, Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras e Areias 



Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, satisfeitas as 
exigências relativas: 

  ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; 
  à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente. As qualificações, ao concluir cada módulo são, 
respectivamente: 1º módulo - Auxiliar Administrativo; 2º módulo -
 Assistente Administrativo e o 3º módulo - Técnico em 
Administração. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

É o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces 
gráficas; monta estruturas de banco de dados e codifica programas; 
projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e de aplicações; 
seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e 
metodologias para o desenvolvimento de sistemas.  
  

Clientela: A faixa etária é muito hetêrogenea, com alunos de 16 anos e 
também alguns de idade madura. Alguns de nossos alunos são desistentes 
ou concluites de cursos superiores, na tentativa de realizar um curso 
técnico para ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Sua 
maioria é oriunda da rede pública, poucos são de escolas particulares, 
composta de alunos moradores em Cachoeira Paulista, Lorena, 
Canas, Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras e Areias 

 
Mercado de trabalho: indústrias em geral, estabelecimentos comerciais, 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, satisfeitas as 
exigências relativas: 

Ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; à apresentação do 
certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

Ao término do primeiro módulo, o aluno fará jus ao Certificado de 
Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA.  

Ao término dos dois primeiros módulos, o aluno fará jus ao Certificado de 
Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO 
DE COMPUTADORES. 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  



É o profissional que tendo o exercício regulamentado por lei, integra uma 
equipe e desenvolve, sob a supervisão do Enfermeiro, ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação referenciadas nas necessidades de 
saúde individuais e coletivas, determinadas pelo processo gerador de 
saúde e doença. 

Clientela: Os alunos moram em sua maioria no município de Lorena e 
obrigatoriamente têm mais de 17 anos. Existe um grupo menor, que 
pertece a uma faixa etária entre 30 e 45 anos, que geralmente matricula-se 
no 3º módulo por já ser auxiliar de enfermagem e ter como objetivo 
completar a habilitação como técnicos. Uma parte dessa clientela se 
interessou pela enfermagem por já ter dado assistência e cuidados à um 
parente próximo ou já ter utilizado desses cuidados como forma de 
sustento, são chamados de cuidadores. Os que entram no 1º módulo são 
procedentes do ensino médio de escolas públicas e os que se matriculam 
no 3ºmódulo são procedentes de cursos de enfermagem da rede particular 
ou ex-alunos nossos. As dificuldades identificadas pelos professores são 
de leitura e de interpretação e dissertação de textos, alguns reclamam de 
não ter dinheiro para passes e como precisam trabalhar reclamam da carga 
horária do curso ser maior. 

Mercado de Trabalho: Instituições de saúde pública e privada, em 
domicílio, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches, clubes e 
outros. 

Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, satisfeitas as 
exigências relativas. 

Ao aluno concluinte do 1º e 2º módulo será conferido o certificado 
de  Auxiliar de Enfermagem.  

  

TÉCNICO EM ELETRÔNICA  
  

O Técnico em Eletrônica é o profissional que planeja serviços de 
instalações, operação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos por 
meio da interpretação de ordens de serviços, de desenhos, de esquemas, 
de diagramas e de cronogramas de projetos. Instala equipamentos, 
aparelhos e dispositivos eletrônicos, ajustando parâmetros elétricos e 
lógicos, realizando testes e corrigindo falhas. Realiza treinamento 
operacional, manutenções preditiva, preventiva e corretiva de sistemas 
eletrônicos. Organiza o local de trabalho e trabalha segundo normas 
técnicas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Mercado de Trabalho: Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e 
de manutenção; empresas de informática, telecomunicações e de produtos 
eletrônicos. 



Certificação/Diploma: Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do 
curso será conferido e expedido o diploma de TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA, satisfeitas as exigências relativas. 

Concluindo os Módulos I, II e III: Obtêm-se a cerificação de Auxiliar Técnico 
em Eletrônica 

TÉCNICO EM COMÉRCIO 

O Técnico em Comércio é o profissional que aplica métodos de 
comercialização de bens e serviços, visando à competitividade no mercado 
e atendendo as diretrizes organizacionais. Comunica previsões e 
demandas aos fornecedores. Efetua controle quantitativo e qualitativo de 
produtos e procede a sua armazenagem no estabelecimento comercial. 
Operacionaliza planos de marketinge comunicação, logística, recursos 
humanos e comercialização. 

Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 
Comércio. 

Certificação/Diploma:  Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM COMÉRCIO, satisfeitas as 
exigências relativas. 

As qualificações, ao concluir cada módulo são, respectivamente: 1º módulo - 

Auxiliar Comercial; 2º módulo - Assistente Comercial e o 3º módulo - Técnico em 

Administração. 

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 

Compões equipes multidisciplinares na construção dos jogos digitais. 
Projeta e desenvolve jogos digitais. Codifica programas, desenvolve e 
editora elementos sonoros e gráficos em duas e três dimensões. O 
profissional pode atuar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
que demandem programação para jogos digitais; empresas que 
desenvolvam aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, 
publicidade, simuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, jogos 
para treinamentos específicos e reabilitação motora. O curso também 
apresenta a oportunidade de inserir o aluno em um mercado em expansão 
onde há a aplicação de jogos digitais não só em consoles, mas também na 
internet, dispositivos móveis e nos televisores. As áreas de atuações são 
diversas podendo também não só ser aplicado em entretenimento, mas em 
simuladores, jogos para treinamentos empresariais e jogos educativos. A 
existência deste curso faz ligação direta ao outro curso na unidade 
(Informática), trazendo formandos e ex-alunos novamente para a unidade 
para obtenção de mais uma especialidade. 

Certificação/Diploma:  Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM COMÉRCIO, satisfeitas as 



exigências relativas. 

As qualificações, ao concluir cada módulo são, respectivamente: 1º 
módulo - Auxiliar em Tratamento de Imagens e Documentação de Jogos 
Digitais; 2º módulo - Programador Multimídia e o 3º módulo - Técnico em 
Programação de Jogos Digitais. 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA-HOSPITALAR 

O Curso Especialização em Enfermagem no Atendimento de Urgência e 
Emergência Intra e Extra- Hospitalar veio de encontro a necessidade da 
região em atender uma demanda crescente de usuários utilizando os 
serviços de urgência e emergência. Com esse curso ex-alunos de nossa 
ETEC e de outras escolas têm oportunidade de se tornarem mais 
qualificados em garantir a sobrevida dessas vítimas. 

TELECURSO TEC 

O Telecurso TEC é uma parceria entre o Governo do Estado de São – 
através do Centro Paula Souza – e a Fundação Roberto Marinho para 
expandir a oferta do ensino profissionalizante no Estado de São Paulo. 

Para a cidade de Cachoeira Paulista, onde se localiza nossa ETEC, o 
Telecurso TEC ( modalidade de ensino à distância) vem proporcionando 
oportunidades às pessoas que, em virtude do turismo religioso ( Canção 
Nova) na cidade, não tem um horário fixo de trabalho, como por exemplo, 
donos de pousadas. 

TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO 

O TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO é o profissional que recebe/ acolhe o 
turista em agências de turismo, meios de hospedagem, restaurantes, 
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. 

Mercado de Trabalho: Áreas variadas no setor de turismo e hospitalidade: 
hotéis, restaurantes, bares, buffets, agências de viagens, operadoras 
turísticas, aeroportos, postos de informações turísticas, parques, campings, 
eventos, entre outros, além de atuar como Guia de Turismo Regional, após 
cumprir os requisitos necessários. 

Clientela: A faixa etária dos nossos aluno é hetêrogenea, constituída de 16 
anos e adultos com idade madura. Alguns de nossos alunos são 
desistentes ou concluites de cursos superiores, na tentativa de um curso 
técnico para ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Em sua 
maioria oriundos da rede pública, poucos são de escolas particulares. 
Composta de alunos moradores em Cachoeira Paulista, Lorena, 



Canas, Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras e Areias 

Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e 
expedido o diploma de TÉCNICO EM TURISMO RECPTIVO, satisfeitas as 
exigências relativas: 

  ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; 
  à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente. 

As qualificações, ao concluir cada módulo são, respectivamente: 1º 
módulo - Assistente de Atividades Recreativas; 2º módulo - Assistente de 
Eventos em Serviços Turísticos e o 3º módulo - Técnico em Turismo 
Receptivo. 

 

Modalidade: 
                                               

Integrado
 

 

Descrição: 

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecem um modelo de 
ensino-aprendizagem  melhorando o aproveitamento do tempo e de 
recursos (humanos e materiais) desenvolvendo nos alunos, competências 
de formação geral e profissional. 

Observamos que os educandos dessa modalidade de ensino tem um perfil 
diferenciado do Ensino Médio Regular e do Ensino Técnico já que, ficam 
mais tempo na escola e necessitam de mais atenção dos funcionários e 
docentes em relação à resolução de conflitos  e transmissão de princípios e 
valores. 

Há na ETEC atualmente 5 turmas dessa modalidade 1º ETIM e 2ºETIM – 
Informática, 1º ETIM, 2º ETIM e 3º ETIM – Administração, impulsionando a 
escola a ampliar sua estrutura física para oferecer mais conforto a esses 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DISCENTE 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

Semestre:                                              
1º Semestre

 

 

 

 

 

 

 

Habilitação Turno Classes Alunos 

 
 

  Administração Noite 2 80 

 
  Administração Noite 1 32 

 
  Administração Noite 1 29 

 
  Administração (Integrado) Manhã 1 40 

 
  Administração (Integrado) Manhã 1 39 

 
  Administração (Integrado) Manhã 1 34 

 
  Comércio Noite 1 12 

 
  Comércio - EAD Manhã 1 4 

 
  Eletrônica Noite 1 40 

 
  Enfermagem Tarde 1 40 

 
  Enfermagem Tarde 1 32 

 
  Enfermagem Noite 1 37 

 
  Enfermagem Tarde 1 27 

 
  Ensino Médio Manhã 2 80 

 
  Ensino Médio Manhã 1 40 

 
  Ensino Médio Manhã 1 40 

 
  Informática Noite 1 20 

 
  Informática Noite 1 40 

 
  Informática Noite 1 38 

 
  Informática (Integrado) Manhã 1 33 

 
  Informática (Integrado) Manhã 1 40 

 
  Programação de Jogos Digitais Tarde 1 35 

 
  Programação de Jogos Digitais Tarde 1 25 

 
  Turismo Receptivo Noite 1 40 

 
 



 

Soma total 26 877 
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CLASSES DESCENTRALIZADAS 

 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

Local: SILVEIRAS 
 

Coordenador: WELLINGTON VENTURA COTRIM 
 

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
 

 

 
 

 

 

 

Organizações curriculares associadas 
 

 
Curso Classes Alunos Semestre Turno Grau 

  

 
Administração 01 40 1º Noite 1º Módulo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECURSOS HUMANOS 

 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

 

 

      O corpo Docente está composto por 59 professores, sendo que: 

        - 41  docentes tem a ETEC Prof. Marcos Uchoas dos Santos 
Penchel , como             Unidade Sede 

      - 18  docentes tem outras ETECs como Unidade Sede  

      Desses 59 professores: 

      - 03 professores, com Sede na ETEC Prof. Marcos Uchoas dos 
Santos                        Penchel , afastam-se de todas as aulas para 
Projetos em outras U.E.s 

      - 02 professores encontram-se afastados, em tratamento , pelo INSS  

  

      Outros vínculos trabalhistas:  

       - 15 professores também  trabalham no setor privado; 

       - 16  professores tem outro emprego público; 

     

      Quanto aos municípios de residência: 

       - 32 professores residem em Cachoeira Paulista; 

       - 05 professores residem em Lorena; 

       - 18 professores residem em Cruzeiro; 

       - 03 professores residem em Guaratinguetá 

       - 01 professor reside em Canas 

     

      Quanto a qualificação profissional: 



       - 25 professores são especialistas 

       - 02 professores são Mestres 

  

        O corpo Administrativo está composto por 15 servidores, 
sendo: 

  

       - Diretor de Escola Técnica -(1) professor afastado -

 comissionado CLT  

       - ATA I - Assistente Técnico Administrativo I - (1) professora 

afastada                          comissionada CLT 

       - Diretor de Serviço Administrativo - (1) professora 

afastada                                          comissionada CLT 

       - Diretor de Serviço Acadêmico - (1) servidor estatutário 

afastado                                comissionado CLT 

       - Assistente Administrativo - (1) comissionada CLT 

       - Auxiliar Docente -(1) concursado CLT  

       - Técnico-Almoxarife -  (1) concursado CLT 

       - Técnico Bibliotecário -  (1) concursado CLT  

       - Auxiliares Administrativos - (4) concursado CLT  

       - Auxiliar Administrativo - (1) concursado estatutário 

       - Agente de Segurança Interna - (1) concursado estatutário 

       - Agente de Serviços Operacionais - (1) concursado 
estatutário 

  

       A  ETEC  conta ,ainda , com 5 estagiários, contratados pela FUNDAP, 
assim          distribuídos: 

        - de nível superior: (3) 

       Administração -  lotado na direção de serviços administrativos, 



       Pedagogia -  lotado na coordenação pedagógica 

       Informática -  lotado na manutenção de laboratórios  

       - ensino médio: (1) lotado na biblioteca  

       - técnico: Administração -  (1) lotado na biblioteca  

    
 

 
 

 

  Cargo/Função:                                                
Administrativo

 

 

 

 

 

 

Nome   

 

 
Adriano Aparecido Correa da Silva    

 
Ana Elisa Ribeiro Vieira    

 
Aparecida Amaro Moisés   

 
Bruno Oliveira de Paula Salerno Ribeiro    

 
Cláudio Nunes   

 
Gabrielle Vallim de Oliveira    

 
José Jorge Prado da Silva    

 
Lilian Aparecida Guimarães   

 
Luiz Carlos Alves    

 
Marcela Miranda   

 
Márcio Mota de Campos    

 
Meire Carlos de Oliveira    

 
Misael Adriano Martins Ribeiro    

 
Nelson Corrêa   

  

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90976
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90936
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90935
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90983
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90933
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=106431
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90932
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90931
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90978
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90979
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90930
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90980
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90981
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=90982


RECURSOS MATERIAIS 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bem Departamento/Ambiente Quantidade 
 

 
Amplificador de som auditorio 1 

 
Aparelho FAX PANASONIC KXFT902 diretoria serviços 1 

 
Aparelho telefônico fixo Intelbras diretoria serviços 1 

 
Aparelho telefônico MULTITOC guarita 1 

 
Aparelho telefônico MULTITOC biblioteca 1 

 
Aparelho telefônico sem fio GE diretoria serviços 3 

 
Aparelho telefônico sem fio INTELBRÁS coordenação pedagógica 1 

 

Aparelhos telefônicos (sendo 1 portátil 

GE) 
secretaria academica 2 

 
Ar condicionado Springer laboratório 1 1 

 
Ar condicionado SPRINGER laboratório 2 1 

 
Ar condicionado Springer laboratório 3 1 

 
Armário de aço 02 portas coordenação pedagógica 3 

 
Armário de aço com 02 portas diretoria serviços 4 

 
Armário de aço com 02 portas almoxarifado 1 

 
Armário de aço com 02 portas direção 1 

 
Armário de aço com 02 portas laboratório de eletrônica 1 2 

 
Armário de aço com 02 portas lab. enfermagem 4 

 
Armário de aço de 2 portas sala professores 2 

 
Armários de aço com 16 portas sala professores 3 

 
Armários de aço com duas portas secretaria academica 4 

 
Armários de madeira de 2 portas coordenação pedagógica 2 

 
Arquivo de aço - 4 gavetas Direção de Serviços 2 

 
Arquivos de aço com 04 gavetas secretaria academica 10 

 

Arquivos para pasta suspensa com 04 

gavetas 
diretoria serviços 3 

 
Aspirador cirúrgico portátil lab. enfermagem 1 

 
Balança antropométrica adulto lab. enfermagem 1 

 
Balança antropométrica infantil lab. enfermagem 1 

 
Balança eletrônica MANTE AS510 lab. enfermagem 2 

 
Balança eletrônica MARTE lab. enfermagem 1 

 
Balcão de aço com 02 prateleiras secretaria academica 1 

 
Baldes de inox lab. enfermagem 2 

 
Banco de praça em madeira 

Área de Exposição de Trabalhos 

Inferior 
7 

 

Bandejas inox - 01 média, 01 grande, 

01 de aluminio 
lab. enfermagem 3 

 
Banqueta laboratório de eletrônica 1 19 

 
Bebedouro elétrico de garrafão Cozinha 1 

 
Bebedouro elétrico de garrafão Refeitório 1 

 
Bebedouro para galão de água guarita 1 

 
Biombo triplo ( 03 partes - com tecido) lab. enfermagem 1 

 
Botijão de gás de 13 quilos copa e cozinha 1 

 
Cabos de bisturí, numeração variável lab. enfermagem 1 

 
Cadeira lab. enfermagem 1 

 
Cadeira de corvim preto guarita 1 

 
Cadeira de rodas lab. enfermagem 3 

 
Cadeira de tecido cinza laboratório 1 1 

 
Cadeira de tecido preto laboratório de gestão 1 



 
Cadeira em corvim preto laboratório 1 1 

 
Cadeira em courvim preta biblioteca 1 

 
Cadeira em courvim preta secretaria academica 1 

 
Cadeira em courvim preta salas de aula 11 

 
Cadeira em courvim preto coordenação pedagógica 1 

 
Cadeira escolar Refeitório 7 

 
Cadeira escolar biblioteca 1 

 
Cadeira escolar 

Área de Exposição de Trabalhos 

Inferior 
38 

 
Cadeira giratória azul sala professores 2 

 
Cadeira giratória azul laboratório 2 38 

 
Cadeira giratória azul direção 1 

 
Cadeira giratória azul laboratório 3 38 

 
Cadeiras de plástico guarita 2 

 
Cadeiras de tecido cinza laboratório 2 2 

 
Cadeiras de tecido cinza diretoria serviços 3 

 
Cadeiras em courvim preto sala professores 14 

 
Cadeiras em tecido cinza sala professores 2 

 
Cadeiras em tecido cinza secretaria academica 2 

 
Cadeiras escolares salas de aula 440 

 
Cadeiras giratória azul biblioteca 38 

 
Cadeiras giratória azul diretoria serviços 6 

 
Cadeiras giratória azul secretaria academica 3 

 
Cadeiras giratórias azul coordenação pedagógica 5 

 
Cadeiras universitárias lab. enfermagem 40 

 
Caixa de som pequena sala professores 1 

 
Caixa inox - 26x12x6cm lab. enfermagem 1 

 
Caixas de som auditorio 2 

 

Cama hospitalar tipo Fowler com rodas 

e colchão 
lab. enfermagem 2 

 
Carteira escolar auditorio 1 

 
Carteira escolar Guarita 2 

 
Carteira escolar 

Área de Exposição de Trabalhos 

Superior 
29 

 
Carteiras escolares salas de aula 440 

 

Câmera fotográfica digital TRON 

FINECAM FC 130 
coordenação pedagógica 1 

 

Câmera fotográficas digital CREATIVE 

PC-CAM 880 
coordenação pedagógica 1 

 
Câmeras fotográficas digital 

Coordenação Pedagógica - 

Direção de Serviço 
4 

 
Comadre lab. enfermagem 1 

 
Computadores 

Laboratórios-Administrativo- 

Acadêmico - Coordenação 
93 

 

Computadores Intel Pentium Core 2 

Duo 2.8 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 

LCD 17",CD-DVD recorder 

secretarias academica 3 

 
Criado mudo (mesa de cabeceira) lab. enfermagem 1 

 

Cubas redondas (01 média, 01 

pequena) 
lab. enfermagem 2 

 
Cubas rim (1 de plastico + 1 de inox) lab. enfermagem 2 

 
Data Show 

Auditório - Almoxarifado - 

Secretaria Acadêmica 
6 

 
Data-show auditorio 1 

 
Data-show DEC diretoria serviços 1 

 
Data-show EPSON secretaria academica 3 



 

Desktop AMD Athlon 1.0 GHz, 1Gb RAM, 

40Gb HD 
laboratório hardware 5 

 

Desktop AMD Athlon 1.0 GHz, 1Gb RAM, 

40Gb HD 
laboratório hardware 5 

 

Desktop AMD Athlon Dual Core 2.8 GHz, 

1 GB RAM, 80 HDD, LCD 15 
laboratório hardware 1 

 

Desktop AMD Athlon Dual Core 2.8 GHz, 

1GB RAM, 80 HDD 
laboratório 2 21 

 

Desktop AMD Semprom 2,0 GHz, 512 

MB RAM, 80 HD 
laboratório hardware 1 

 

Desktop AMD Sempron 1.6 GHz, 1 Gb 

RAM, 40 Gb HD 
laboratório hardware 1 

 

Desktop Celeron D 2.0 GHz, 512 MB 

RAM, 40 GB HD 
sala professores 1 

 

Desktop Celeron D347 2,8 GHz, 2Gb 

RAM, 40 Gb HD 
biblioteca 1 

 

Desktop Celeron D347 2,8 GHz, 2Gb 

RAM, 40 Gb HD 
laboratório hardware 1 

 

Desktop Core 2 Duo 2,8 GHZ, 2 Gb RAM, 

160 HD 
coordenação pedagógica 5 

 

Desktop Core 2 Duo 2,8 GHz, 2 Gb RAM, 

160 HD 
biblioteca 1 

 

Desktop Core 2 Duo 2,8 GHZ, 2 Gb RAM, 

160 HD 
laboratório hardware 6 

 

Desktop Core i5-2400 2.4 GHz; 4gb 

RAM; HD 500gb 
laboratório 1 21 

 

Desktop Dual Core de 3 GHz; RAM de 4 

GB; HD de 500 GB 
laboratório gestão 20 

 
Desktop Intel Core i3 diretoria serviços 3 

 
Desktop Intel Core i3 biblioteca 6 

 

Desktop Intel Pentium Core 2 Duo 2.8 

GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD 
diretoria serviços 3 

 

Desktop Intel Pentium Core 2 Duo 2.8 

GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD. 
laboratório 3 21 

 

Desktop Intel Pentium Dual Core 2.8 

GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, 
laboratório hardware 1 

 

DVD Home Theater co Karaokê LENOXX 

modelo HT-725 
coordenação pedagógica 1 

 
DVD PLAYER LG laboratório de gestão 1 

 
DVD PLAYER OMINI secretaria academica 1 

 
DVD PLAYER PHILIPS secretaria academica 1 

 
DVD PLAYER PHILIPS diretoria serviços 2 

 
Escadinha com 02 níveis lab. enfermagem 1 

 
Esfigmomanômetro adulto lab. enfermagem 4 

 
Esfigmomanômetro infantil lab. enfermagem 1 

 
Espelho de parede sala professores 1 

 
Esqueleto humano lab. enfermagem 1 

 
Estabilizador ENERMAX secretaria academica 1 

 
Estabilizador ENERMAX biblioteca 3 

 
Estabilizador EVOLUTION III biblioteca 1 

 
Estabilizador FORCELINE secretaria academica 1 

 
Estabilizador SENCE diretoria serviços 1 

 
Estabilizador SENCE sala professores 1 

 
Estabilizador SENCE secretaria academica 1 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 3 20 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 2 21 

 
Estabilizadores ENERMAX coordenação pedagógica 3 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 1 10 

 
Estabilizadores ERNEMAX 500VA diretoria serviços 3 



 
Estabilizadores Forceline laboratório 1 5 

 
Estabilizadores FORCELINE laboratório de gestão 14 

 
Estabilizadores FORCELINE coordenação pedagógica 3 

 
Estabilizadores FORCELINE 500 VA diretoria serviços 4 

 
Estabilizadores MAX laboratório 1 2 

 
Estabilizadores SENSE laboratório 1 3 

 
Estabilizadores TECFORCE biblioteca 4 

 
estação de trabalho guarita 1 

 
Estações de trabalho diretoria serviços 12 

 
Estações de trabalho direção 2 

 
Estações de trabalho coordenação pedagógica 6 

 
Estante com 05 prateleiras de aço biblioteca 21 

 
Estante de aço com 05 prateleiras sala professores 2 

 
Estante de aço com 05 prateleiras almoxarifado 1 

 
Estantes de aço com 05 prateleiras lab. enfermagem 1 

 
Estantes de aço com 05 prateleiras secretaria academica 4 

 
Estasbilizador RAGTECH laboratório 1 1 

 
Estetoscópio clínico lab. enfermagem 5 

 
Estufa para esterilização lab. enfermagem 1 

 
Extintor de incêndio auditorio 1 

 
Extintor de incêndio biblioteca 1 

 
Extintores de incêndio guarita 2 

 
Extintores de insêndio sala professores 2 

 
Fasímetro Laboratório de eletrônica 3 

 
Filmadora digital Coordenação Pedagógica 1 

 
Filmadoras SONY direção 1 

 
Filmadoras SONY Direção de Serviço 2 

 
Filtro e purificador de água elétrico Copa 1 

 
Filtro elétrico SOFT (purificador) copa e cozinha 1 

 
Fogão 04 bocas Copa 1 

 
Fogão 04 bocas ATLAS copa e cozinha 1 

 
Fogão industrial almoxarifado 1 

 
Fonte de alimentação Laboratório de eletrônica 7 

 
Forno de microondas Cozinha 2 

 
Forno de microondas Refeitório 2 

 
Forno microondas Esmaltec Refeitório 1 

 
Geladeira duplex Copa 1 

 
Geladeira duplex Refeitório 1 

 
Hamper lab. enfermagem 1 

 
HUB ENCOR 25 portas coordenação pedagógica 1 

 
Impressor multifuncional jato de tinta Direção de Serviços 1 

 
Impressor multifuncional jato de tinta Secretaria Acadêmica 1 

 
Impressor multifuncional jato de tinta Diretoria 1 

 
Impressor multifuncional jato de tinta Coordenação Pedagógica 1 

 
Impressora a laser HP 1320 secretaria academica 1 

 
Impressora HP Color Laserjet 3600 dn diretoria serviços 1 

 
Impressora HP Deskjet F4280 direção 1 

 
Impressora HP LaserJet P3015 secretaria academica 2 

 
Impressora HP Officejet Pro K8600 direção 1 

 
Impressora HP OFICEJET Pro K8600 diretoria serviços 1 

 
Impressora HP PRO K 8600 coordenação pedagógica 1 



 
Impressora HP PRO K 8600 diretoria serviços 2 

 
Impressora Lexmark X642C diretoria serviços 1 

 
Irrigadore lab. enfermagem 1 

 
Jarros de alumúnio lab. enfermagem 2 

 

Laptop Intel Pentium Core 2 Duo 

2.8GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, LCD 14 
direção 1 

 
Longarinas de 03 lugares 

Área de Exposição de Trabalhos 

Superior 
5 

 
Longarinas de 03 lugares auditorio 62 

 
Longarinas de 03 lugares almoxarifado 3 

 
Manequim infantil lab. enfermagem 1 

 
Manequins adulto lab. enfermagem 2 

 
Manômetro de oxigênio lab. enfermagem 1 

 
Marmita de alumínio lab. enfermagem 1 

 
Máq. Fotográfica digital Sony diretoria serviços 2 

 
Máquina de escrever elétrica OLIVETTI almoxarifado 1 

 
Máquina reprográfica GESTENER almoxarifado 1 

 
Medidor de glicose ACCU-CHEK ACTIVE lab. enfermagem 1 

 

Mesa Antivibração OXICAMP 

400x400x30mm 
almoxarifado 1 

 
Mesa de professor salas de aula 11 

 
Mesa de professor lab. enfermagem 1 

 
mesa de reunião retangular auditorio 1 

 
Mesa do professor laboratório 3 1 

 
Mesa do professor laboratório de gestão 1 

 
Mesa do professor laboratório 1 1 

 
Mesa do professor auditorio 1 

 
Mesa para computador sala professores 1 

 
Mesa para computador com gaveta laboratório 3 1 

 
Mesa para computador com gaveta laboratório 2 1 

 
Mesa para computador com gaveta laboratório 1 1 

 
Mesa para professor laboratório 2 1 

 

Mesa para refeitório com 04 cadeiras 

acopladas 
Cantina 6 

 
Mesa retangular de reunião sala professores 1 

 
Mesa retangular para reunião direção 1 

 
Mesas auxiliares de escritório secretaria academica 3 

 
Mesas Estação de trabalho secretaria academica 6 

 
Mesas para computadores biblioteca 7 

 
Mesas para computadores laboratório 3 20 

 
Mesas para computadores 

Área de Exposição de Trabalhos 

Superior 
20 

 
Mesas para computadores laboratório de gestão 20 

 
Mesas para computadores laboratório 2 20 

 
Mesas para computadores laboratório 1 20 

 
Mesas redondas de reunião 

Área de Exposição de Trabalhos 

Superior 
21 

 
Mesas redondas de reunião lab. enfermagem 1 

 
Mesas redondas de reunião Refeitório 1 

 
Mesas redondas de reunião 

Área de Exposição de Trabalhos 

Inferior 
9 

 
Mesas redondas de reunião biblioteca 6 

 
Microscópios esterioscópio binocular lab. enfermagem 2 

 
Mixer de som auditorio 1 



 
Modelo de braço lab. enfermagem 1 

 
Modem D-Link DSL-500B direção 1 

 
Monitor Infoway 14" secretaria academica 1 

 
Monitor LCD INFOWAY 17 biblioteca 3 

 
Monitor LCD INFOWAY 17" coordenação pedagógica 1 

 
Monitor LG 14” coordenação pedagógica 1 

 
Monitor LG 14” laboratório 1 1 

 
Monitor LG 17" biblioteca 1 

 
Monitor LG 17" laboratório 1 1 

 
Monitores LCD INFOWAY 17" diretoria serviços 4 

 
Monitores Infoway 15” laboratório 1 3 

 
Monitores Infoway 17” laboratório 1 6 

 
Monitores INFOWAY LCD 15" laboratório 2 21 

 
Monitores ITAUTEC 17" secretaria academica 3 

 
Monitores LCD LG 18,5" diretoria serviços 3 

 
Monitores LCD POSITIVO 17" laboratório de gestão 18 

 
Monitores LCD POSITIVO 17" coordenação pedagógica 3 

 
Monitores LINCE 14 laboratório hardware 3 

 
Monitores PHILIPS 14" laboratório 1 3 

 
Monitores Positivo 17” laboratório 1 3 

 
Monitores PROVEW 14" biblioteca 5 

 
Monitores Sansumg 14” laboratório 1 1 

 
Multifuncional laser LEXMARK X642Z almoxarifado 1 

 
Multímetro digital Laboratório de eletrônica 5 

 
Multímetro portátil Laboratório de eletrônica 3 

 
No break Servidor 3 

 
Notebook 

Secretaria Acadêmica e Direção 

de Serviço 
4 

 
Notebook ITAUTEC diretoria serviços 1 

 
Notebook ITAUTEC secretaria academica 2 

 
Osciloscópio Laboratório de eletrônica 2 

 
Osciloscópio analógico Laboratório de eletrônica 5 

 
Papagaio lab. enfermagem 1 

 
Pinça anatômicas lab. enfermagem 4 

 
Pinça dente de rato lab. enfermagem 1 

 
Pinça Kelly / Crile lab. enfermagem 2 

 
Pinça kocher lab. enfermagem 1 

 
Quadro branco sala professores 1 

 
Quadro branco lab. enfermagem 1 

 
Quadro branco laboratório de gestão 1 

 
Quadro branco laboratório 2 1 

 
Quadro branco salas de aula 11 

 
Quadro branco laboratório 1 1 

 
Quadro branco laboratório 3 1 

 
Quadro branco para aviso biblioteca 2 

 
Refrigerador Duplex GE copa e cozinha 1 

 
Retroprojetor GRAFOTEC almoxarifado 1 

 
Régua antropométrica lab. enfermagem 1 

 
Router D-Link Wirelles DI-524 direção 1 

 
Suporte de soro lab. enfermagem 1 

 
Swicth 24 portas laboratório de gestão 1 

 
Switch 08 portas biblioteca 1 



 
Switch Encore 24 portas coordenação pedagógica 1 

 
Switch Gigabit 24 portas laboratório 3 1 

 
Switch Gigabit 24 portas laboratório 1 1 

 
Switch Gigabit 24 portas laboratório 2 1 

 
Switch Kaiomy 8 portas diretoria serviços 2 

 
Tacometro digital Laboratório de eletrônica 3 

 
Tela de projeção auditorio 1 

 
Tela para projeção com tripé auditorio 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório 2 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório 1 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório de gestão 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório 3 1 

 
Tela para retroprojetor salas de aula 11 

 
Telas para projeção almoxarifado 9 

 
Televisão de LED 55" Auditório 1 

 
Tesoura reta lab. enfermagem 1 

 
Torço humano adulto bisexual lab. enfermagem 1 

 
TV 20" Biblioteca 1 

 
TV 29 Salas de aula 6 

 
TV 29" TOSHIBA sala de aula 1 

 
TV 29" TOSHIBA laboratório de gestão 1 

 
TV 32" LCD LG Sala de aula - Almoxarifado 2 

 
TV 32" LCD LG sala de aula 1 

 
TV PHILIPS 20" biblioteca 1 

 
Ventilador refeitorio 1 

 
Ventilador de coluna 110 V Salas administrativas 4 

 
Ventilador de parede 110 V Sala de aula 12 

 
Ventilador de parede 60cm sala professores 1 

 
Ventilador de parede 60cm direção 1 

 
Ventilador de parede 60cm guarita 1 

 
Ventilador de pé biblioteca 1 

 
Ventiladores de "Pé" Oscilantes secretaria academica 3 

 
Ventiladores de parede 60cm almoxarifado 12 

 
Ventiladores de parede 60cm salas de aula 22 

 
Ventiladores de parede 60cm diretoria serviços 3 

 
Ventiladores de parede 60cm coordenação pedagógica 2 

 
Ventiladores de parede 60cm auditorio 3 

 
Ventiladores de parede 60cm laboratório de hardware 2 

 
Ventiladores de parede 60cm laboratório de gestão 2 

 
Ventiladores de parede 60cm biblioteca 2 

 
Webcam de segurança interna 

Corredores de áreas internas e 

externas 
10 

 
Webcam NXW 40 NEOX coordenação pedagógica 1 

 

 

  
  

 

  

 

 

 

 



Recursos Financeiros 

  

Os recursos financeiros utilizados pela 
Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
são oriundos de fontes como: 

1.    Associação de Pais e Mestres da Etec é 
constituída de contribuições semestrais e 
anual dos alunos, de forma facultativa e da 
terceirização de sua cantina escolar, 
representando um percentual anual de 42,70% 
dos recursos financeiros arrecadados pela 
Escola.  

2.    Verba de adiantamento para despesas 
miúdas e pronto atendimento recebida através 
do Centro Paula Souza, que representa 
53,65% dos recursos financeiros da escola 
gastos nas prioridades para melhor 
desenvolvimento das atividades escolares.  

3.    Verba de PDDE destinada à escola, 
representando 3,65% da arrecadação geral da 
escola.  

Tendo a receita total do ano de 2013 o 
valor de R$108.699,20 (cento e oito mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos) e as despesas um valor de R$ 
97.713,76 (noventa e sete mil, setecentos e 
treze reais e setenta e seis centavos). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 
 

* V I G I L Â N C I A:  

Empresa: ALPHAGAMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
LTDA - EPP  

Nº do Contrato: 277/2013 

Vigência do Contrato: 13/09/2013 a 13/12/2014 

Gestor: Márcio Mota de Campos 

Funcionários:  

Alex Fabiani Guimarães 

Antônio Carlos de Barros Júnior 

Augusto José dos Santos 

Claudio Antonio Ribeiro Alves 

Dalmo Toledo Hummel 

Elaine Cristina dos Santos Kodel 

José Eduardo Gomes de Oliveira 

Romildo Lemes Gonçalves  

* L I M P E Z A:  

Empresa:  PROVAC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA  

Nº do Contrato: 104/2014 

Vigência do Contrato: 11/04/2012 a 11/10/2014 

Gestor: Márcio Mota de Campos 

Funcionários: 

Gislane Aparecida de Andrade 

Rosângela Aparecida Oliveira 



Vandernize Pinto de Moraes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES 

AUXILIARES 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

  

 Denominação: 

ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E 

MESTRES - 

APM 

 Descrição: 

 

A Associação de Pais e Mestres – APM, instituição auxiliar da 

escola é pessoa jurídica de direito privado e para seu exercício 

pleno necessita de estar, primeiramente, registrada junto a 

Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.  

A APM, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do 

processo educacional, na assistência ao escolar e na 

integração família-escola-comunidade. 

A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá 

caráter político, racial ou  

religioso e nem finalidades lucrativas.  

 

A Associação se propõe a:  

I- colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os 

objetivos educacionais propostos pela escola;  

II- representar as aspirações da comunidade e dos pais de 

alunos junto à escola;  

III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da 

comunidade, para auxiliar a escola, no que diz respeito a:  

a) a melhoria do ensino;  

b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar 

carente, nas áreas socio-econômica e de saúde;  

c) a conservação e manutenção do prédio, máquinas e 

equipamentos e das instalações técnicas;  

d) programação de atividades culturais e lazer que envolvam 

a participação conjunta de pais, professores e alunos;  

e) a execução de pequenas obras de construção no prédio 

escolar, que deverá ser acompanhada e fiscalizada pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.  

IV- colaborar na programação do uso do prédio da escola pela 

comunidade, principalmente nos períodos ociosos;  

V- favorecer o entrosamento entre pais e professores;  

VI- prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos, de 

formação inicial e continuada de  

trabalhadores, promovendo eventos e outras atividades 

mediante retribuição financeira, através de  

convênios, parcerias, termo de cooperação ou de iniciativa 

própria.  

 

As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os 

objetivos especificados nos incisos  

anteriores, deverão integrar a Proposta Pedagógica da U.E.  

 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e quatorze,na sala 

da direção da escola,ás 16h00min,foi realizada a primeira 

reunião do ano de dois mil e quatorze,da Associação de Pais e 

Mestres da Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

com a finalidade de deliberar sobre a nova constituição da 

Associação de Pais e Mestres -APM da referida unidade de 

ensino,ficando assim constituída: 

 



 

PRESIDENTE: MÁRCIO MOTA DE CAMPOS RG 16142732 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

DIRETOR EXECUTIVO : MEIRE CARLOS DE OLIVEIRA RG 

02380064-2 

VICE-DIRETOR EXECUTIVO: GABRIELLE VALIM DE OLIVEIRA 

RG 44320419-6 

SECRETÁRIO: MARCELA MIRANDA RG 34332143-9 

DIRETOR FINANCEIRO: LILIAN A. GUIMARÃES RG 21640059 

VICE-DIRETOR FINANCEIRO: CLAUDIO NUNES RG 17857851 

DIRETOR CULTURAL,ESPORTIVA E SOCIAL : DANILO LUIZ DA 

SILVA RG 42170126-2 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: BRUNO OLIVEIRA DE PAULA 

SALERMO RIBEIRO RG 341461210 

 

CONSELHO FISCAL 

PAIS: SIMONE LEITE AZEVEDO RG 257861142 

MARIA DE FÁTIMA PINTO BARBOSA RG 15767589 

 

FUNCIONÁRIO: ANA ELISA RIBEIRO VIEIRA RG 479746394 

 

REPRESENTANTE DE SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS : JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA RG 

273632000 

 

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS: MARIA CRISTINA 

LUIZ SIMÕES RG 137180731 

IVANI FERNANDES MAGRINI RG 10380304 

 

REPRESENTANTES DOS ALUNOS: Michele aparecida Alves dos 

Santos-  

RG 45.999051-2 

 

Eleição APM : de 03 a 05/março 

 

 

Denominação: CONSELHO DE ESCOLA 

 Descrição: 

 

Conselho de Escola,como órgão deliberativo,é 

integrado por representantes da comunidade 

escolar e da comunidade extraescolar. 

 

- O Conselho de Escola terá as seguintes 

atribuições:  

I - deliberar sobre:  

a) o projeto político-pedagógico da escola;  

b) as alternativas de solução para os 

problemas acadêmicos e pedagógicos;  

c) as prioridades para aplicação de recursos.  

II – estabelecer diretrizes e propor ações de 

integração da Etec com a  

comunidade;  

III - propor a implantação ou extinção de 

cursos oferecidos pela Etec, de  

acordo com as demandas locais e regionais e 

outros indicadores;  

IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o 

Plano Escolar;  

V - apreciar os relatórios anuais da escola, 

analisando seu desempenho diante  

das diretrizes e metas estabelecidas.  

§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser 



convocado pela Direção para  

manifestar-se sobre outros temas de interesse 

da comunidade escolar. 

§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, 

ordinariamente, no mínimo, duas  

vezes a cada semestre e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo seu  

presidente ou pela maioria de seus membros.  

§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola 

deverão contar com a presença  

mínima da maioria simples de seus membros.  

§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por 

maioria simples, todos os membros  

terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto 

de desempate.  

 

Aos seis dias de março de dois mil e 

quartoze,na sala da direção da escola,ás 

17h00min,foi realizada a primeira reunião do 

ano de dois mil e quartoze,para formação do 

Conselho de Escola,tendo sido eleitos por seus 

pares os seguintes servidores ( administrativos 

e docentes),pais e alunos,ficando assim 

constituído o Conselho de Escola da Etec 

Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel : 

 

 

 

 

PRESIDENTE: MARCIO MOTA DE CAMPOS 

 

REPRESENTANTE DOS COORDENADORES DE 

CURSO: VALÉRIA FERNANDES DA SILVA 

 

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES: 

BETHOEL HUMMEL FERNANDES  

 

REPRESENTANTE DE SERVIDORES TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS: LILIAN A. GUIMARÃES 

 

REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNO: MARIA 

GORETTI ROSSATO 

 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS: GRAZIELA 

 

REPRESENTANTE DE ORG. DE CLASSE: 

PATRICIA GUIMARÃES LIMA 

 

REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS: CARLOS 

MAGNO VIEIRA BASTOS 

 

REPRESENTANTE DE ALUNOS EGRESSOS: 

MATHEUS GONÇALVES DOS REIS 

 

REPRESENTANTE DE ONGs: IVANI FERNANDES 

MAGRINI 

 

REPRESENTANTE DE ENTIDADES 

ASSISTENCIAIS: HELOÍSA MONTEIRO FONTES 

 

REPRESENTANTE DOS DEMAIS SEGMENTOS 

DA ESCOLA: JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

 

  
 

 

 



 

Denominação: CIPA DIDÁTICA 

 Descrição: 

 

Tem por objetivo trabalhar os conceitos de segurança com a comunidade local. 

Elaborar plano de trabalho que permita atuar preventivamente diante de 

problemas de segurança  

laboral no ambiente escolar. 

Realizar, periodicamente, verificações no ambiente escolar, visando a 

identificação de riscos para a  

segurança de alunos e funcionários.  

Divulgar para alunos e funcionários informações relativas à segurança no 

ambiente escolar. 

 

A equipe listada abaixo foi convidada a colaborar: 

TITULARES: 

- WELLINGTON VENTURA COTRIM (presidente) 

- SIMONE LEITE AZEVEDO (vice-presidente) 

- BRUNO O. DE PAULA S. RIBEIRO (secretario) 

-ANIBAL SANTIAGO BUZZATO DE SOUZACOSTA (representante dos alunos) 

-FRANCISCO JOSÉ DA SILVA MARTINS (representantes dos alunos) 

 

SUPLENTES (na mesma ordem): 

- RONALDO RAMALHO MALTA 

- VALDELICE FÁTIMA TAVARES DE SOUZA 

- CLAUDIO NUNES 

- VINICIUS VICENTE SIMÕES 

- MARIANA LEITE AZEVEDO HUMMEL MENDONÇA 

- JOSÉ ANDERSON PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISSÃO 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

Missão Formar profissionais, mediante um ensino de qualidade, preparando-os para o mercado de 

trabalho e para exercer a cidadania, com ética e comprometimento 
 

 

VISÃO 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 
Ser reconhecida como instituição inovadora que, contribui na formação de cidadãos críticos e 

empreendedores 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

          A Escola situa-se na cidade de Cachoeira Paulista, região do Vale do 
Paraíba, quase divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, numa 
localidade com mercado de trabalho restrito, com pólo industrial e comercial 
incipiente, porém com relativa proximidade às cidades de Volta Redonda (RJ) e 
São José dos Campos (SP), que possuem um desenvolvimento mais 
significativo. 

            O município, com  cerca de 30.000 habitantes, é voltado para a 
pecuária(atividade desenvolvida sobretudo por pequenos produtores que ainda 
utilizam métodos obsoletos de subsistência), comércio (principal atividade) e 
outras atividades com menos demanda.  

 Oportunidade 

              Notadamente nos últimos anos, a cidade de Cachoeira Paulista vem 
adquirindo vocação turística de certa relevância, devido a presença e atuação 
da Canção Nova e da Renovação Carismática do Brasil, entidades que 
desenvolvem atividades de cunho religioso. Essa situação atrai pessoas de 
diversas localidades do Brasil, o que propicia uma demanda relativa de 
serviços voltados para esse público, além do que movimenta, ou aquece certos 
setores como imobiliário. 

         Também , esperamos o aumento do número de parcerias com o 
setor produtivo da região, bem como uma maior integração com a 
comunidade extra escolar, vislumbrando a certeza de grandes projetos 
para o futuro.  

          Com esta situação de desenvolvimento existe, também , a 

possibilidade de novos cursos, com formação de mão de obra 
especifica na escola, o que ja aconteceu 1° semestre de 2014 com o 

curso de Turismo  

  

Ameaças  

           

        Como estamos em uma região com várias ETECs elas proprias são 
concorrentes. Por isso a necessidade de uma pesquisa  muito bem elaborada e 
conhecimento do perfil dos alunos para a abertura de novos cursos. 

            Na cidade de Cachoeira Paulista não existe industria, o que 

não colabora para o aumento da empregabilidade  

  



DADOS ATUALIZADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA 

FONTE:FUNDAÇÃO SEADE 

PERFIL MUNICIPAL 

DADOS ATUALIZADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA 

FONTE:FUNDAÇÃO SEADE 

PERFIL MUNICIPAL 

  

Região Administrativa de São José dos Campos   

Região de Governo de Guaratinguetá 

  

Aniversário ...................  9 de março 
Santo Padroeiro ............  Santo Antonio 

Prefeito .......................  

João Luiz do Nascimento Ramos 

- PT 

Presidente de Câmara ..  

Marcelo Nunes de Oliveira 

(Marcelo Picão) - PT 
 

  

  

Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 

Área 2013 287,99 3.387,57 248.223,21 

População 2012 30.524 332.138 41.939.997     

              

  

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2012 105,99 98,05 168,96 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População 

- 2010/2012 (Em % a.a.) 
2012 0,76 0,50 0,87 

  

Grau de Urbanização (Em %) 2010 81,66 90,95 95,94 

Índice de Envelhecimento (Em %) 2012 64,46 63,63 58,88 

  

População com Menos de 15 Anos (Em %) 2012 20,82 20,55 20,71 

População com 60 Anos e Mais (Em %) 2012 13,42 13,07 12,20 

  

    Razão de Sexos 2012 95,99 96,25 94,79 



  

Condições de Vida Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Riqueza 

2008 29  ...  42  

2010 32  ...  45  

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Longevidade 

2008 62  ...  68  

2010 65  ...  69  

                  

  

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - 

Dimensão Escolaridade 

2008 39  ...  40  

2010 40  ...  48  

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS 

2008 

Grupo 5 - Municípios mais 

desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos indicadores 

sociais  

2010 

Grupo 5 - Municípios mais 

desfavorecidos, tanto em 

riqueza quanto nos indicadores 

sociais  

  

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 2000 0,794 ... 0,814 

Renda per Capita (Em reais correntes) 2010 628,07 662,63 853,75 

  

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 

1/4 do Salário Mínimo (Em %) 
2010 8,84 8,32 7,42 

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 

1/2 Salário Mínimo (Em %) 
2010 25,40 24,48 18,86 

  

Educação Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e 

Mais (Em %) 
2010 4,18 4,06 4,33 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio 

Completo (Em %) 
2010 62,11 57,92 58,68     

  

Emprego e Rendimento Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado   

Participação dos Empregos Formais da 2011 4,6 3,2 2,7   



Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 

Pesca e Aquicultura no Total de Empregos 

Formais (Em %) 

Participação dos Empregos Formais da Indústria 

no Total de Empregos Formais (Em %) 
2011 7,5 18,0 20,9 

  

Participação dos Empregos Formais da Construção no 

Total de Empregos Formais (Em %) 
2011 4,2 4,8 5,5 

Participação dos Empregos Formais do Comércio 

Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de 

Veículos Automotores e Motocicletas no Total de 

Empregos Formais (Em %) 

2011 20,0 23,4 19,3 

  

Participação dos Empregos Formais dos Serviços 

no Total de Empregos Formais (Em %) 
2011 63,6 50,6 51,6 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 

Pesca e Aquicultura (Em reais correntes) 

2011 731,93 730,91 1.234,37 

                  

  

Rendimento Médio dos Empregos Formais da 

Indústria (Em reais correntes) 
2011 2.412,00 2.408,39 2.548,90 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da 

Construção (Em reais correntes) 
2011 1.110,12 1.365,97 1.903,48 

  

Rendimento Médio dos Empregos Formais do 

Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e 

Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

(Em reais correntes) 

2011 1.081,33 1.098,16 1.590,37 

Rendimento Médio dos Empregos Formais dos 

Serviços (Em reais correntes) 
2011 1.350,07 1.684,10 2.309,60 

  

    
Rendimento Médio do Total de Empregos 

Formais (Em reais correntes) 
2011 1.336,15 1.632,11 2.170,16 

  

Economia Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado 



PIB (Em milhões de reais correntes) 2010 378,52 5.104,46 1.247.595,93 

PIB per Capita (Em reais correntes) 2010 12.589,70 15.521,02 30.264,06     

  

Participação no PIB do Estado (Em %) 2010 0,03 0,409144 100,000000 

Participação da Agropecuária no Total do Valor 

Adicionado (Em %) 
2010 3,28 1,73 1,87 

                  

  

Participação da Indústria no Total do Valor 

Adicionado (Em %) 
2010 12,77 33,45 29,08 

Participação dos Serviços no Total do Valor 

Adicionado (Em %) 
2010 83,95 64,82 69,05 

  

Participação nas Exportações do Estado (Em %) 2012 0,000203 0,491572 100,000000 

  

  

  

  

  

  

DADOS POPULACIONAIS 

Fonte: IBGE 

CONVENÇÕES UTILIZADAS 

... dado não disponível - 
fenômeno 

inexistente 

x dado sigiloso z rigorosamente zero 

p dado preliminar e dado estimado 

0 
não foi atingida a unidade 

adotada 
NA não se aplica 

 



 

 
 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

Nossos alunos são em sua maioria, residentes na cidade de  Cachoeira 
Paulista mas , ainda, possuimos uma  porcentagem relevante de alunos das 
cidades de Lorena, Canas , cruzeiro e bairros rurais. Em sua maioria os alunos 
são oriundos, principalmente, da rede pública e municipal de ensino e, 
alguns  de escolas particulares.  

A faixa etária média é entre 15 a 18 anos. Com esta pesquisa podemops 
perceber que, a faix etária teve uma pequena alteração, sendo muito 
importante ser repassado etas informações para todo o corpo docente, pois 
pode exigir uma alteração metodologica e didatica do professor. 

Mais de 70% dos alunos não trabalham e, a maioria dos cursos 
tecnicos veem em busca de oportunidade de emprego e, mais de 75% 
dos alunos que trabalham não desenvolvem atividades referente ao 
curso que estuda. 

Dos pesquisados, mais de 40% escolheram a instituição ETEC por ser uma 

instituição reconhecida.  

A renda familiar dos alunos do Ensino Técnico é de 2 a 5 
salários mínimos. 

Existe uma parcela de 6,98% dos alunos que ainda não têm acesso 
diário a internet. 

Abaixo gráficos dos resultados de entrevistas aos alunos ingressantes 
no 1°Semestre de 2014. 

  

  

  

  



  

 

 



  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

 

Indicador:                                             
Outros

 
 

 

 
 

 

 

Denominação: SAI 
 

Análise: 
 

  

  

  

  

  

 

 



 Desempenho da ETEC Prof. Marcos Uchôas no Web Sai 2013. 

Processo - Avalia as eficiência da unidade escolar sob a ótica dos 
professores e fincionários. 

A escola alcançou 65,31%. 

Nossos desempenho ficou um pouco abaixo da média das ETEC da Região 
do Vale do Paraíba . 

Produto - Avalia o resultado conseguido pelas ações desenvolvidas 
durante o ano. O desempenho da escola foi satisfatório. 

Média das ETEC - 66,62%. 

Acreditamos que faltou empenho com os alunos e compromisso dos 
proprios, nossas ações voltadas são conscientização e explicação 
do que é o SAI e o que pode melhorar qualitativamente para a 
escola.  

  
  

  

 

 

 
 

Denominação: OBSERVATORIO ESCOLAR 
 

Análise: 
 

  

        Nossos indices de 2012 nos mostrou uma deficiencia muito grande quanto 
a registros escolares.  

       Acreditamos, também, que não foi muito produtivo não termos  a visita do 
observatorio escolar no ano de 2012 e que, os reflexos vieram neste ano, pois 
as deficientes não foram apontas e corrigidas. 

      No ano de 2013 recebemos o observatório e com a leitura do relatório 
nossas ações estão voltadas para o bom desempenho da comunidade escolar, 
principalmente com registros escolares, uma deficiencia pontual. Para isso 
estamos agendando capacitações  para os docentes e intervindo 
sistematicamente na qualidadade das aulas. 

 



  
  

 

 

 

Denominação: ENEM 
 

Análise: 
 

 

  

No ano de 2012  obtivemos uma imperceptivel melhora quanto aos resultados do ENEM. 

No 2° semestre de 2013, nos meses anteriores ao ENEM trabalhamos com os alunos, 

principalmente de 3° anos, simulados , palestras, semana de profissões que, com certeza 

ajudaram e apoiaram os alunos nas decisões pre vestibular. 

  

 A ETEC Profº Marcos Uchoas ficou abaixo da média regional em 
2012 o que justifica o alcance das metas programadas no Projeto 
Político Pedagógico de 2013 e 2014 

Aumentar o número de projetos interdisciplinares, realizados pelo corpo 
docente, no prazo de um ano; 

Capacitar pelo menos 25% do corpo docente para novas realidades em 
avaliação até o final do ano letivo de 2013. 

Conscientizar 90% do corpo docente até o ano de 2014 sobre as falhas no 

 



processo ensino-aprendizagem dos cursos regulares e técnicos da ETEC 

Melhorar o Desempenho da ETEC no SARESP e no ENEM em 40%, nas 
avaliações realizadas em 2013 e 2014. 

Muitas ações já foram trabalhadas com os alunos, principalmente de 3° anos, 
simulados , palestras, semana de profissões que, com certeza ajudarão e 
apoiarão os alunos nas decisões pre vestibular. 

 Quanto a qualidade das aulas  os indices são passados para os professores 
em reuniões pedagogicas para conscientização e mudanças metodologicas 
que possam ajudar no processo. 

  

  

  
  

 

Denominação: SARESP 
 

Análise: 
 

  

  

       A ETEC Prof° Marcos Uchoas obteve média entre os componentes 
curriculares avaliados pelo SARESP de 2012  de 287, 40 índice esse, abaixo da 
média das ETECs  da região.  

     Nosso trabalho é de conscientização dos alunos para a importancia desse 
indicador para a escola e para eles como forma de conhecimento   

 

 

 

  



Denominação: ÍNDICE DE EVASÃO 
 

Análise: 
 

  

  

               Indice de evasão 1° semestre 2013  

  

  

  

  

              Indice de evasão 2° semestre de 2013 

  

  

  

  

  

   

          O indice de evasão no 1° semestre de 2013 foi  de 15%,  tivemos uma 
redução significante e no 2° semestre de 2013 foi de 9%, totalizando 24% de 
perdas no ano de 2013. Um indice ainda alto mas, que podemos acreditar que 
nossas ações estão surgindo efeito, comparadas com o ano de 2012. As 
intervenções devem continuar e serem acompanhadas pela  gestão  escolar. 
 

Denominação: ANEXO IV 
 

Análise: 
 

 

 
  

  

          Nossa escola tem um numero significante de absenteismo docente, 3206 
aulas reposta e substituidas. 
          Nossa atenção e ações estão voltadas para este indice. Infelizmente os 
docentes estão amparados legalmente, o que nos deixa sem ações 
efetivas.                     Procuramos interferir no processo para que não cause 



tantos prejuizos aos aluno com as substituições imediatas e reposições, mas 
sabemos que a qualidade pode se perder pela continuidade das aulas. Nosso 
trabalho está sendo de conscientização e mostrar a importancia do docente 
dentro ds sala de aula.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTOS FORTES 
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 Equipe que trabalha visando o bem comum da comunidade escolar. 
 Equipe de Gestão, que viabiliza  a comunicação entre os vários 

segmentos da unidade escolar. 
 Localização geográfica estratégica. 
 Monitoramento do processo ensino-aprendizagem,visando a diminuição 

da evasão escolar. 
 Disponibilidade de laboratórios,e outros recursos didáticos. 
 Excelente contato com órgãos públicos (Prefeitura,OAB,Fórum,Diretória 

de Ensino da SEE), e privados (Fundação João Paulo II,Santa de 
Misericórdia de Lorena). 

 Incentivo à autonomia,ao trabalho coletivo e a contextualização. 
 Apoio administrativo. 
 Disponibilidade para resolução de problemas, aceitação de críticas e 

sugestões. 
 Atuação do Conselho de Escola e APM-Associação de Pais e Mestres. 
 Ambientes físicos disponíveis. 
 Formação acadêmica do corpo docente. 
 Inserção de novos docentes. 

 

  

  

SITUAÇÕES-PROBLEMA 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 Heterogeniedade dos alunos,provenientes de diversas escolas,com 
metodologisa diversificadas. 

 Poucos funcionários para auxiliar no monitoramento dos alunos. 
 Absenteísmo de pequena parte do corpo docente de forma contínua. 
 Poucos projetos interdisciplinares. 
 Dificuldade do docente em registrar a vida escolar do aluno. 
 Pouca disponibilidade do docente no ambiente escolar. 

 

  

PRIORIDADES 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

Conforme analise dos indicadores da ETEC Marcos Uchoas, alguns aspectos 
merecem muita atenção  e  ações planejadas.  

 Absenteísmo docente ( consolidados anexados abaixo) 
 Significativo índice de perda ( tabela de índices anexada abaixo); 

Estes indices nos faz pensar que dificilmente atingiremos nossa meta e missão: 
a de proporcionar um ensino de qualidade. 
  



A falta do professor é muito dificil de se contornar, estamos atentos e pedindo 
em todas as reuniões mais empenho do professor, compromisso. O que 
orientamos é que alimente nosso banco de dados de atividades para que o 
aluno não tenha tanto prejuizo. Quanto a evasão acreditamos que novas 
praticas metodologicas possam ajudar o aluno a ter um entendimento dos 
componentes e que facilite essa compreensão. Buscamos parcerias 
constantemente para a inserção dos alunos no mercado de trabalho e fazemos 
um trabalho de feed back  para os que não estão comparecendo , nos explicar 
o motivo da saida e o que podemos fazer para ajuda-lo a cumprir o modulo e 
se formar. 
  
  

 
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

  

 Mostrar para  o docente a importancia dele dentro da comunidade 
escolar, que o seu papel é fundamental para o bom andamento de todo 
o processo pedagogico e que, também, sua  ausencia pode trazer 
prejuizos irreversiveis para a  aprendizagem do aluno, colaborando 
para  a evasão. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Trabalho com projetos : mostrar que o trabalho com projetos pode ter 
um envolvimento maior da comunidade escolar.  

 A importância dos registros : criar a cultura,junto aos professores,de 
registrar todas as ações desenvolvidas com os alunos,pois assim 
estaremos passando para o aluno,organização e preocupação com a 
vida escolar dele. 

 Diminuição das PPS : Conscientizar os professores sobre as PPs ( 
levar o professor a meditar sobre suas ações que levaram esse aluno a 
PP) e a importância dos registros e acompanhamento das mesmas. 

 Formação docente : Incentivo a formação dos docentes, capacitações, 
para que se possa ter uma visão mais ampla sobre as questões ensino-
aprendizagem. 

 Diminuição do índice de evasão escolar : Trabalhar com toda a 
comunidade escolar o incentivo ás aulas, com boas propostas 
pedagógicas, diversidade metodológicas, fazendo com que o aluno 
tenha interesse em vir assistir as aulas. 

          Todos estes objetivos visam dar suporte para a diminuição da evasão 
escolar. 

  

 

 

 

 



  

METAS 
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  Meta 

  
 

 
Capacitação 80% do corpo docente  

  

 
Conscientização ambiental de 100% dos alunos 

  

 

Conscientização de 100% do corpo docente sobre o absenteismo como consequencia 

na aprendizagem do aluno  

  

 
Diminuir a evasão escolar em 10% no ano de 2014  

  

 
Diminuir as Progressões Parciais em 20% no ano de 2014  

  

 
Implantação de projetos de 10% de docentes envolvidos 

  

 
Inclusão digital 90% dos profissionais 

  

 
Novas Salas de Aula com aumento de 50% dos recursos 

  

 
Registros escolares ,capacitação de 100% dos docentes  

  

 

• Conscientizar 90% do corpo docente até o ano de 2014 sobre as falhas no 

processo ensino-aprendizagem dos cursos regulares e técnicos da ETEC 

  

 

• Melhorar a qualidade estrutural e funcional do Laboratório de Enfermagem em 

50% até 2º semestre de 2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14796
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12992
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14792
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14792
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14801
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14799
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12990
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12993
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12991
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=14795
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12995
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12995
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12994
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=12994


 

Projetos 2014 
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Projeto: PROJETO PESQUISA DE SATISFAÇÃO INFORMATIZADA 
 

Responsável(eis): COORDENADORES DE CURSOS 
 

 Data de Início: 22/07/2013 
   

 Data Final: 19/12/2014 
   

 Descrição:   
  

 RESUMO: Visando avaliar a qualidade de todos os cursos, a criação de 
pesquisas informatizadas não só garantem segurança ao aluno que estará 
respondendo às questões como também facilita a unidade escolar no 
levantamento dos dados, que no caso ocorre de maneira automática. 
Portanto, periodicamente, as avaliações dos cursos ocorrerá para encontrar 
pontos fortes e mantê-los e pontos fracos para buscar soluções e assim 
auxiliar na qualidade dos cursos. 

  

Objetivo Geral: Buscar melhorias para os cursos da ETEC, através da 
pesquisa de opinião dos alunos, sobre as metodologias, recursos e 
conteúdos empregados no processo ensino aprendizagem. 

  

Metodologia: - Montagem dos questionários; 

                       - Aplicação da entrevista semestralmente; 

                       - Análise e consolidação dos dados; 

                       - Apresentação aos professores. 

  

Justificativa: Hoje a única ferramenta de avaliação que a escola possui é o 
WebSai que ocorre apenas uma vez no ano. A fim de minimizar possíveis 
problemas, a pesquisa de avaliação informatizada irá fornecer dados em 
tempo real sobre cada curso especificamente, auxiliando a equipe na tomada 
de decisões para adequações em menor espaço de tempo. 

  

Metodologia: - Montagem dos questionários; 

                       - Aplicação da entrevista semestralmente; 

                       - Análise e consolidação dos dados; 

 



                       - Apresentação aos professores. 

  

Metas relacionadas: Conscientizar 905 do corpo docente sobre as falhas no 
processo ensino aprendizagem; 

                                      - Melhorar o Desempenho da ETEC no SARESP e no 
ENEM em 40%, nas avaliações realizadas em 2013; 

  

Período: Segundo semestre de 2013 ao 2° semestre de 2014 

  

Responsáveis: Leonardo Meirelles Alves, Fernanda Cruz, Samira Faria, 
Vânia Lopes, Evaldo e Maria Fernanda Teixeira Araújo 

 

   
  

 
  

  
 

  

 

 

  Metas 
 

 
Diminuir a evasão escolar em 10% no ano de 2014 

    

 
Diminuir as Progressões Parciais em 20% no ano de 2014 

    

 

Conscientização de 100% do corpo docente sobre o absenteismo como consequencia na 

aprendizagem do aluno     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos 2014 
 



Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

  

À luz do Projeto Político-Pedagógico e das metas estabelecidas pela equipe escolar serão 

concebidos os projetos. Cada meta deverá contar com um ou mais projetos. Por sua vez, cada 

projeto deverá contribuir para o alcance de, pelo menos, uma meta. Na descrição do projeto a 

ser desenvolvido, os seguintes tópicos deverão ser apresentados: resumo; justificativa (qual a 

relevância para o contexto da escola? Qual a situação-problema ou oportunidade que será 

atendida com o projeto? Qual o impacto previsto? Quais as mudanças positivas esperadas 

como resultado do projeto?), cronograma de atividades, recursos necessários (pessoas, 

espaço, máquinas, equipamentos, materiais e verbas) e equipe responsável. Nesta tela, 

poderão ser incluídos textos, tabelas, gráficos e figuras (importados de arquivos do 

computador). 

 

 

Projeto: Idoso sim , velho não. Experiencia que contribui na formação do cidadão 
 

Responsável(eis): Prof. Simone Leite Azevedo 
 

 Data de Início: 01/02/2013 
   

 Data Final: 07/12/2014 
   

 Descrição:   
  

 Idoso sim, velho não - experiência que contribuí na formação do cidadão. INTRODUÇÃO O 

presente projeto a ser desenvolvido em conjunto com os alunos do curso Técnico em 

Enfermagem do II Módulo e alunos do II ano do Ensino Médio visa demonstrar, conscientizar e 

promover aos jovens que cursam o ensino médio, a valorização da importância do conhecimento 

adquirido no decorrer da vida do cidadão, bem como as limitações ocasionadas pelo processo 

fisiológico natural e cronológico, sendo assim é possível se manter atuante na melhor idade e 

contribuindo na formação de novos profissionais,com uma dinâmica de trabalho que o mantém 

integrante da sociedade,desenvolvendo suas habilidades de forma competente e eficaz para com 

a atividade que desenvolve. JUSTIFICATIVA O presente projeto justifica-se por contribuir na 

formação do jovem cidadão, ressaltando a estes que a idade cronológica não o deixa incapaz de 

realizar suas atividades, como demonstra o Estatuto do Idoso no Capítulo II –Do Direito á 

liberdade, ao respeito e á Dignidade. Artigo 10, Parágrafo 1º- O direito a liberdade compreende, 

entre outros, os seguintes aspectos: I- faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários ressalvados as restrições legais. Assim é fato que na melhor a idade o 

idoso gozando de suas faculdades mentais, pode ser integrante do mercado de trabalho, 

contribuindo com suas experiências, de modo a ser exemplo e estímulo ao público jovem que 

inicia sua vida profissional 

OBJETIVOS 

Possibilitar aos alunos do ensino médio, a visualizar a prática de profissionais na execução de 

suas funções na terceira idade com 

desempenho habilidoso e responsável de suas funções, sendo respeitados em seu direito de ir e 

vir, conforme o Estatuto do Idoso. 

METODOLOGIA 

O presente projeto será dividido em três fases,sendo estas subdividas em etapas,e 

desenvolvidas quinzenalmente,sendo a 1º 

Fase desenvolvida no 1º semestre de 2013 e a 2º e 3º Fases no 2º semestre de 2013. 

1º Fase: 

1º Etapa: Será realizada uma pesquisa bibliográfica pelos alunos do II módulo de Enfermagem 

abrangendo os aspectos 

psicossociais e cognitivos do envelhecimento; e as alterações dos sistemas corporais durante o 

envelhecimento. 

2ºEtapa: Após o estudo dirigido sobre o envelhecimento, será realizado uma pesquisa de campo 

 



com idosos que desenvolvem 

sua formação profissional diariamente, considerando carga horária de trabalho, atividades 

socioculturais e familiares em seu dia - a 

–dia.  

2º Fase: 1º Etapa: Será elaborado pelos alunos do II módulo de Enfermagem uma palestra e 

dinâmicas com o Tema do projeto,para colocar aos alunos do II ano do ensino médio a 1º Fase 

da metodologia desenvolvida,de forma expositiva e lúdica que promova o interesse pelo tema. 

2º Etapa: Após esta prática, será proposto aos alunos do II ano do ensino médio que tragam um 

familiar, um amigo ou um conhecido que já esteja na terceira idade para dividir suas 

experiências com os alunos,de modo que estes valorizem o idoso e percebam que em algum 

momento da vida, irão fazer parte deste contexto e que é preciso respeitar a sabedoria dos mais 

velhos para que no futuro também recebam esta reciprocidade. 3º Fase: Será uma fase 

avaliativa, desenvolvida com questionários aplicados aos alunos do II módulo de Enfermagem e 

com os alunos do II ano do ensino médio, para visualizar se o objetivo proposto foi alcançado. 

CRONOGRAMA 

1º Fase 1º Etapa Fevereiro/2013 Março/2013 2ª Etapa Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 

Pesquisa Bibliográfica 

1ª quinzena: Levantamento de material escrito (livros, artigos, revistas e outros) e multimídia. 

1ª quinzena: revisão da literatura estudada. 

1ª quinzena: divisão de alunos do II módulo de enfermagem para pesquisa de campo com 

profissionais da terceira idade. 

1ª quinzena: ir a campo para coleta de dados. 

1ª quinzena: planejamento para execução da 2ª fase do projeto. 

2ª quinzena: leitura e discussão do material selecionado. 

2ª quinzena: levantamento de material para pesquisa de campo. 

2ª quinzena: ir a campo para coleta de dados. 

2ª quinzena: ir a campo para coleta de dados. 

2ª quinzena: planejamento para execução da 2ª Fase do projeto. 2ª Fase 1º Etapa Julho/2013 

Agosto/2013 Setembro/2013 2ª Etapa Outubro/2013 Novembro/2013 

Desenvolvimento do projeto na Unidade Escolar 

2ª quinzena: revisão de todo material elaborado no semestre anterior. 

1ª quinzena: elaboração das palestras e atividades lúdicas a serem desenvolvidas. 

1ª quinzena: desenvolvimento da palestra, através do material elaborado, com auxílio de 

multimídia (entrevistas gravadas, vídeos e momentos de reflexão). 

1ª quinzena: elaboração de um roteiro para os alunos do ensino médio, de modo a orientá-los 

na procura de um idoso para troca de experiências. 

1ª quinzena: momento de apresentação dos alunos do ensino médio do idoso atuante no 



mercado de trabalho. 

2ª quinzena: elaboração das palestras e atividades lúdicas a serem desenvolvidas.: 

2ª quinzena: desenvolvimento de atividades lúdicas com o intuito de reflexão sobre o tema 

proposto. 

2ª quinzena: elaboração de um roteiro para os alunos do ensino médio, de modo a orientá-los 

na procura de um idoso para troca de experiências. 

2ª quinzena: momento de apresentação dos alunos do ensino médio do idoso atuante no 

mercado de trabalho.  

3º Fase Etapa única Dezembro/2013 

1ª quinzena: avaliação dos alunos de Enfermagem e ensino médio através de questionário sobre 

o projeto desenvolvido. 

BIBLIOGRAFIA LUECKENOTTE, A. Avaliação em, Gerontologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: Reichmann 

& Affonso, 2002. 

GUIMARÃES, MR. Sinais e Sintomas em Geriatria. 1. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1989. 

FILHO, ETC. Geriatria Fundamentos, Clínica e Terapêutica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 

FREITAL EV. Tratado de geriatria e gerontologia. 1ª Ed. ABPDEA, 2002. 

______. Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 

SMELTZER, SC. BARE, BG. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9. 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

  
 

 
 

  
  

 

 
  

  
 

  

 

 

  Metas 
 

 
Implantação de projetos de 10% de docentes envolvidos 

    

 
Diminuir a evasão escolar em 10% no ano de 2014 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Projetos 2014 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

Projeto: Ações de defesa e proteção do meio ambiente- sou letivo e você? 
 

Responsável(eis): Prof. Maria Luiza M. Azevedo 
 

 Data de Início: 22/01/2014 
   

 Data Final: 07/12/2014 
   

 Descrição:   
  

 Projeto Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente- 2014 

IDENTIFICAÇÃO 

ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel           MUNICÍPIO 
Cachoeira Paulista 

Professor (a) Responsável: Maria Luiza Mendonça Azevedo    

Título do Projeto: Sou Seletivo e você? 

  

O meio ambiente oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e evolução. A sociedade 

humana não sobrevive sem água potável, ar puro, solo fértil e sem um clima ameno, sendo assim não ser possível 

desenvolver uma economia rentável e segura. 

Porém a sociedade não compreende a importância do meio ambiente e ao realizar suas atividades socioeconômicas, 

destroem irracionalmente as matas, poluem os rios e não percebem que dependem de uma base ecológica para a sua 

vida e a de seus descendentes e vivem como se fossem a última geração sobre a Terra. 

  

Objetivo Geral: 

 Desenvolver, acompanhar e assumir a Educação Ambiental na escola de forma permanente e de acordo com PPG 

escolar, envolvendo a comunidade escolar e o entorno onde vivemos para discutirmos soluções mediante problemas 

atuais de modo a construir um futuro promissor  a  todos. 

Objetivos Específicos: 

Participar da construção de um futuro sustentável para nossa comunidade, nosso município, nossa região, para o Brasil e 

o Planeta; 

Criar e fortalecer espaços de debate na escola mediante problemas sociais e ambientais da comunidade ,relacionando-

os com o mundo globalizado; 

Descobrir e incentivar uma nova geração que se empenhe em contribuir para a solução dos problemas sociais e 

ambientais; 

 

Discutir as mudanças ambientais globais a partir  de quatro subtemas: ÁGUA, AR, TERRA E FOGO. 

Conhecer e debater os subtemas propostos e suas relações com as mudanças ambientais globais; 

Reconhecer as responsabilidades individuais e coletivas a esse tema, planejar ações que contribuam para 

transformações de qualidade de vida na escola e na comunidade e propiciar mudanças no local, no país e também no 

mundo. 

Justificativa: 

  

A perspectiva ambiental consiste numa visão global, em que se evidenciam as inter-relações e a interdependência dos 

diversos elementos na constituição e manutenção da vida. Em termos de educação, essa perspectiva contribui para 

evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da conscientização e ação do ser humano propiciando 

um desenvolvimento sustentável para o meio ambiente. 

 



Metodologia: 

No primeiro momento os alunos do ensino médio da Etec Prof.º Marcos Uchôas dos Santos Penchel  deverão fazer uma 

pesquisa sobre a importância da coleta seletiva, observar como  o lixo é segregado pelos alunos, visto que temos lixeiras 

para recicláveis mas pouco é utilizada, assim como planejar e implementar a consciência da importância do trabalho em 

nossa escola e comunidade através de palestras, debates, levantando os pontos fortes e fracos dos alunos  quanto ao 

seu papel em segregar o lixo. 

Buscaremos parceria com os  coletores de material reciclado  “catadores” de material reciclável de nossa cidade, este 

passo será imprescindível para o trabalho visto que em nossa cidade não temos a coleta seletiva, iniciando assim  dentro 

de nossa escola, também visa buscar parceria com o responsável pelo aterro sanitário de nossa cidade afim de ministrar 

palestra e realizar visita ao aterro. 

 

 

 

Palestra para todos alunos, funcionários e professores sobre como podem ajudar a alcançar a meta de segregar o lixo 

gerado, também colocar cartazes com fotos do lixo gerado sem separá-los e após o projeto em locais estratégicos da 

escola para sempre terem consciência de  após projeto implementado, preparar panfletos informativos e convidar os 

moradores do bairro para iniciarem a segregação do lixo. 

Aproveitaremos reuniões da APM onde há participação de pais dos alunos e apresentaremos palestra e o objetivo do 

projeto, a fim de contar com a participação e apoio da família, 

Buscar integração com os alunos da classe descentralizada na cidade de Silveiras no curso de administração com 

palestra e debates para implantação do projeto nesta unidade afim de envolver todos os alunos. 

Cronograma: 

 As atividades serão iniciadas em Janeiro de 2014 com término previsto para dezembro de 2014. 

Avaliação e Resultados esperados 

O projeto será avaliado durante todo o ano podendo haver alteração na metodologia, de acordo com a necessidade e 

demanda das ações propostas. Participação, envolvimento e dedicação dos alunos e  ações para motivá-los será 

primordial para uma avaliação positiva. 

Para finalizar, realizaremos uma gincana com : 

         Perguntas e respostas, 

         Coleta seletiva pelo bairro e pela escola. 

Onde vencerá a turma que levantar a maior quantidade de lixo reciclado para doar aos coletores de material reciclado. 

Porém as demais equipes serão congratuladas com menção honrosa por sua participação, onde o fator relevante é a 

conscientização da comunidade escolar e local. 

 

 
     

 

 
  

  
 

  

 
 

 

  Metas 
 

 
Conscientização ambiental de 100% dos alunos 

     

 

 

Projetos 2014 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

Projeto: Tecnicos da Alegria 
 



Responsável(eis): Prof. Fabiano Fernandes de Oliveira 
 

 Data de Início: 21/02/2014 
   

 Data Final: 06/06/2014 
   

 Descrição:   
  

 Escola Técnica Estadual “ Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel ” - 
Cachoeira Paulista - SP 

  

Nome do Projeto: 

Técnicos da Alegria . 

 

EIXO TECNOLOGICO: Saúde 

CURSO: Técnico de Enfermagem 

EMPRESA: ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

PARTICIPAÇÃO DISCENTE: 1º Módulo 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fabiano Fernandes. 

  

JUSTIFICATIVA: 

  O Projeto em questão se justifica pelo fato dos alunos do curso técnico de enfermagem, 

apresentar grande interesse pelo contato inicial com pacientes de Hospitais, de forma 

humanística, e com o público de outras Instituições (Escolas, Creches, Orfanatos e 

Instituição de Longa Permanência), a fim de perceberem questões voltadas para a 

qualidade de vida dessas pessoas. 

  

OBJETIVOS: 

   Proporcionar às pessoas debilitadas e enfermas hospitalizadas, seus 

acompanhantes e a equipe dos funcionários do hospital ou da instituição, 

vivências lúdicas, através do desenvolvimento de atividades de 

lazer,  musicalidade e recreação. 

  

  Desenvolver, em diferentes cenários, ações lúdicas e de orientações sobre 

prática de saúde preventiva a fim de possibilitar conscientização e mudanças 

nas pessoas em prol de melhor qualidade de vida; 

  

 



  Contribuir para a formação de profissionais da saúde preocupados com a 

qualidade de vida do paciente, primando por de abordá-lo de forma integral e 

interdisciplinar, e também visando à melhoria do atendimento nos 

estabelecimentos de saúde e das relações humanas em Instituições. 

 

  Realizar a prática de saúde preventiva em Instituições que abrigam crianças carentes; 

  

  Minimizar o estresse sofrido pelos pacientes em processo de tratamento; 

  

  Possibilitar a diminuição do receio presente principalmente nas crianças ao se 

depararem 

com profissionais da saúde; 

  

  Propiciar momentos de descontração e alegria aos pacientes, acompanhantes, bem como 

aos profissionais das Instituições; 

  

  Promover a integração entre os alunos do curso técnico de enfermagem, enfatizando a 

importância do trabalho interdisciplinar e da abordagem integral e generalista ao 

paciente; 

  

  Incentivar estudos na área de atendimento humanizado e influência de atividades 

recreativas em pacientes hospitalizados, funcionários e acompanhantes; 

  

  

METODOLOGIA: 

  O aluno envolvido no projeto irá trabalhar com crianças em diversas faixas 

etárias e que se encontram hospitalizadas e crianças que estão inseridas em 

Creches, Orfanatos e Escolas carentes do Município. 

  

  Planejamento e Cronograma próprios. 



  

  Reuniões quinzenais entre membros da Coordenação do “Técnicos da Alegria” 

para discussão sobre desenvolvimento de atividades do Projeto de um modo 

geral. 

  

  Realização de divulgação interna do Projeto, inclusive movimentando 

“campanhas” de arrecadação de brinquedos, materiais pedagógicos, fraldas 

descartáveis, materiais escolares e outros recursos pertinentes, junto aos demais 

alunos da Instituição. 

  

  Treinamento aos alunos voluntários através de cursos de capacitação como: 

teatro, maquiagem, contador de histórias, decoração com balões, modelagens, 

entre outros, a fim de que possam oferecer melhor assistência ao público-alvo 

em geral, utilizando estratégias diversificadas. 

  

  Exploração de atividades lúdicas e de orientação utilizando recursos como 

bonecos (fantoches), jogos didáticos, brinquedos, livros e revistas infantis, 

além de fantasias, para realização de dinâmicas e de brincadeiras com as 

crianças. 

  

  Realização de orientações básicas aos responsáveis pelas crianças sobre temas 

“cotidianos” tais como: higiene corporal, alimentação saudável, qualidade de 

vida, vacinação e outros que forem percebidos como necessidades do público-

alvo. 

  

  Dramatização de temas propostos. . 

  

  Realização de brincadeiras educativas com o objetivo de orientação e 

descontração. 

  

  Festas periódicas na Pediatria, assim como em Creches, Orfanatos e Escolas 

carentes. E outras que forem consideradas pertinentes no decorrer do 

desenvolvimento do Projeto. 

  



  Realizar atividades recreativas,  jogos e brincadeiras cantadas, adaptadas ao 

ambiente hospitalar; 

  

  Inserir figuras irreverentes utilizando-se da fantasia do palhaço, em um 

ambiente asséptico, desenvolvendo o lúdico como forma de ajuda ao 

tratamento; 

  

  Introduzir no hospital, a alegria encontrada no mundo maravilhoso da 

imaginação, no qual, a criatividade e a improvisação possam despertar 

“Sorrisos” por onde passarem; 

  

  

  Incentivar todas as pessoas que estiverem envolvidas com a instituição, desenvolverem 

atitudes positivas através do bom humor; 

  

  Desenvolver a socialização, estimulando a criatividade e iniciativa, através da magia e 

desinibição do personagem, viabilizando a facilitação na relação paciente/equipe e 

humanizando a linguagem; 

  

  Despertar no aluno do curso técnico de enfermagem e no participante da equipe, o 

resgate do exercício de valores humanos, como compaixão, solidariedade e o 

voluntariado, certificando que os mesmos não saiam apenas mais críticos em relação 

aos principais problemas da atualidade, mas, conscientes de seu importante  papel. 

  

  

PÚBLICO ALVO: 

  Quanto ao público alvo, tratam-se de pacientes internados, seus acompanhantes 

e equipe funcional. 

  Propõem-se também a assistir idosos em Instituição de Longa Permanência e 

Creches do município. 

  

  



FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

  Como o Projeto terá duração semestral a avaliação será na mesma periodicidade. Será 

feito questionários avaliativos de acordo com o perfil de cada instituição anfitriã. O 

questionário deverá ser respondido por responsável da instituição parceira com a 

respectiva rubrica. 

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

  Critérios para emissão de certificado (como atividade de extensão): 

  

  O Projeto tem duração semestral. Os alunos que cumprirem a carga horária 

discriminada receberão o certificado final com ____ horas. 

CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO: Projeto  “Técnicos da Alegria” 

  

 CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO: Projeto “Técnicos da Alegria” 

  

DATA: ATIVIDADE LOCAL: HORA: OBSERVAÇÃO 

21/02 Reunião para elaboração do 

cronograma do 1º semestre 

de 2014, orientações e 

sugestões sobre o projeto. 

Definição e escolha do 

logotipo do projeto. 

  

U.E. 18:30 

hrs. 

  

28/02 Reunião para organização 

das atividades a serem 

realizadas e discussão sobre 

patrocinadores. 

Introdução e estudo de caso 

sobre: 

“A importância da figura do 

palhaço no ambiente 

hospitalar” Profº Fabiano 

Fernandes. 

  

U.E. 18:30 hrs   



07/03 Elaboração e apresentação 

do questionário de avaliação 

do projeto para ser aplicado 

nas instituições anfitriã. 

Demonstração da peça a ser 

apresentada nas instituições. 

Repertório e atividades 

programadas pelo projeto. 

U.E. 18:30 hrs   

14/003 Reunião e grupo de estudo. 

Fechamento das parcerias e 

novas propostas para o 

projeto. 

Filmes e vídeos sobre casos 

de sucesso de voluntários da 

alegria em hospitais. 

Definição dos locais e 

instituições que irão receber 

o projeto técnicos da alegria. 

  

U.E. 18:30 hrs   

28/03 e 

29/03 

Participação do projeto: 

“Técnicos da Alegria” no 1º 

Encontro de Palhaço que 

atua em ambiente hospitalar. 

  

FATEA/ 

Lorena 

9:00 as 

17:00 hrs 

  

12/05/ Participação e apresentação 

do projeto no dia da 

enfermagem 

U.E. 18 hrs as 

19:00 hrs 

  

19/05 Oficina de maquiagem p 

palhaço e modelos de 

figurino para as 

apresentações. 

  

U.E. 18 as 19 

hrs 

  

26/05 Visita dos técnicos da alegria 

em uma creche do município 

com apresentação e 

musicoterapia. 

Tema da visita: “Higiene 

Pessoal” 

  

Creche 

Municipal 

10:00 hrs   

31/05 Apresentação do projeto 

“Técnicos da Alegria” para a 

U.E. Sábado 

de 

  



comunidade escolar. 

  

reposição 

de aula. 

06/06 Mostra de resultado com 

professores convidados 

juntamente com a 

coordenação e direção da 

escola. 

  

Encerramento das atividades, 

avaliação com retrospectiva, 

novas metas para o projeto. 

U.E.     

  

  
 

   
   

 

 
  

  
 

  

 

 

  Metas 
 

 
Implantação de projetos de 10% de docentes envolvidos 

    

 
Diminuir a evasão escolar em 10% no ano de 2014 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos Futuros 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

Projeto: PROJETO PARCEIROS 
 

Responsável(eis): COORDENADORES DE CURSO E ATA I 
 

 Data de Início: 03/02/2014 
   

 Data Final: 18/12/2015 
   

 Descrição:   
  

 



Projeto Parceiros 

Tema: Facilitar o surgimento de novas parcerias 

Título: Projeto Parceiros 

Período: 1º Semestre de 2014 a 2º Semestre de 2015 

Responsáveis: Coordenadores de Curso e Assistente Técnica 
Administrativa I 

Justificativas: Os investimentos em educação ainda não atendem toda a 
demanda de recursos necessários para melhorar a qualidade do ensino. 

A educação por projetos, mais do que nunca, precisa de parceiros que 
ajudem a concretizá-los. 

Objetivo Geral: Conseguir parcerias para investir em recursos materiais que 
melhorem as condições estruturais e funcionais dos laboratórios da ETEC. 

Recursos: Financeiros para pequenas viagens. 

Atividades: 

         Diagnóstico das necessidades; 

         Contato com novos parceiros; 

         Implantação das melhorias. 

Resultados: Doação de materiais necessários para as reestruturações. 

                      Laboratórios condizentes com as atividades descritas no plano 
de curso. 

 

 

 
 

  
  

 

 
  

  
 

  

 

 

  Metas 
 

 

• Melhorar a qualidade estrutural e funcional do Laboratório de Enfermagem em 50% até 2º 

semestre de 2015     
 

    
 

  
 

 

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

Ata  da  reunião  do  conselho  de  Escola               



             Aos  vinte e cinco dias   do  mês  de  março   de  dois  mil  e 
catorze,  às dezessete  horas e trinta minutos,  por   convocação  do 
Senhor  Diretor  da  ETEC de  Cachoeira  Paulista,  Professor  Márcio  Mota  de
  Campos, reuniu-se  o Conselho  de  Escola  para  a  avaliação do PPG 2014-
2018 da Unidade. O Conselho  de  Escola  formado   por  pais  de  alunos,  ex-
aluno,  representantes  da comunidade e  da  unidade 
escolar,  foi  unânime  em  aprovar   o 
mesmo.  Os presentes  se  propuseram  a  acompanhar   evolução de metas e 
projetos apresentados.   Nada  mais  havendo  a  tratar  eu,  Valéria Fernandes 
da Silva, lavrei  a  presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  por  todos 
assinada.Cachoeira  Paulista,  25  de  março  de  2014. 

  

Formação do Conselho de Escola 

  

PRESIDENTE: MARCIO MOTA DE CAMPOS 

 

REPRESENTANTE DOS COORDENADORES  DE CURSO: VALÉRIA FERNANDES DA SILVA 

 

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES: BETHOEL HUMMEL FERNANDES  

 

REPRESENTANTE DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: LILIAN A. GUIMARÃES 

 

REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNO: MARIA GORETTI ROSSATO 

 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS: GRAZIELA 

 

REPRESENTANTE DE ORG. DE CLASSE: PATRICIA GUIMARÃES LIMA 

 

REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS: CARLOS MAGNO VIEIRA BASTOS 

 

REPRESENTANTE DE ALUNOS EGRESSOS: MATHEUS GONÇALVES DOS REIS 

 



REPRESENTANTE DE ONGs: IVANI FERNANDES MAGRINI 

 

REPRESENTANTE DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS: HELOÍSA MONTEIRO FONTES 

 

REPRESENTANTE DOS DEMAIS SEGMENTOS DA ESCOLA: JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 


