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O Plano Plurianual de Gestão foi desenvolvido, na unidade, com o intuito de 
nortear a comunidade escolar na criação de metas e estratégias que serão 
desenvolvidas ao longo de cinco anos. 

Temos como missão formar profissionais qualificados e preparados para o 
mercado de trabalho. Para tanto, torna-se necessário criarmos condições para 
que o aluno se instrumentalize para um processo de educação continuada e 
permanente. 

Começamos a desenvolver o plano escolar no planejamento, em 
fevereiro/2015. Com todos os segmentos da escola reunidos, foram levantados 
os pontos fortes, ameaças e situações- problemas  que nos subsidiou para o 
desenvolvimento das metas, projetos e ações aos quais acreditamos  serem 
primordiais para o crescimento qualitativo da escola. 

No dia 28 de março, na reunião pedagógica, foi apresentado o Plano Plurianual 
de Gestão 2015, finalizado, à comunidade escolar e conselho de escola, com a 
garantia do Diretor, que é um referencial de organizações das ideias e 
coordenador das diretrizes da escola, que todos os projetos serão 
acompanhados e terão uma contribuição construtiva e efetiva de transformação 
do saber e do desenvolvimento da cidadania. 

 

 ETEC PROFESOR MARCOS UCHÔAS  DOS SANTOS PENCHEL  



Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019 
 

Participantes 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

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 pedagógica e de curso já 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 período 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 Contribuíram 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 pedagógicos. Também, são convidados a 
participarem das reuniões de pais, onde surgem muitas 
contribuições para o bom andamento escolar. 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL 

  

DIRETOR: MARCIO MOTA DE  CAMPOS 

20/3/2015 

  

  

  

  

  

Vista de uma das entradas da ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel -  

 

  



                                                                  

   1- INTRODUÇÃO 

  

 2- VALORES 

   

 ÉTICA 
 RESPEITO 
 COMPROMISSO 
 SUSTENTABILIDADE  

  

O Projeto Político Pedagógico se configura numa ferramenta de planejamento 
e avaliação onde todos os membros da equipe gestora e pedagógica serão 
consultados mediante cada tomada de decisão.  

O PPP se torna um documento vivo e eficiente na medida em que serve de 
parâmetro para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e 
longo prazos", diz Paulo Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em 
São Paulo. 

Nossa escola não é diferente de todas as outras, temos sonhos, metas e 
objetivos a alcançar e é , através do PPP, que delineamos o alcance dessas 
metas. 

 O PPP é : 

 Projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 

determinado período de tempo. 

 Político por considerar a escola como um espaço de formação de 

cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e 

coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

 Pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos 

educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

(www.gente que educa.com.br). 

O PPP indica a direção a seguir não apenas para gestores e professores mas 
também funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente 
para não deixar dúvidas sobre essa rota, e flexível o bastante para se adaptar 
às necessidades de aprendizagem dos alunos de forma democrática, 
superando conflitos e limitações para um futuro melhor. 
  

 



  
  
Esses são os pilares que sustentarão nosso trabalhado, para atingirmos as 
metas e objetivos.   
  
  
 3- PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

  

 Ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências. 
 Leitura crítica da realidade e inclusão construtiva na sociedade da 

informação e do conhecimento. 
 A aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e 

ambientes cooperativos. 
 Compartilhamento da responsabilidade do ensino-aprendizagem por 

professores e alunos. 
 Respeito à diversidade, valorização da subjetividade e promoção da 

inclusão. 
 Ética de identidade, estética da sensibilidade e política da igualdade. 
 Autonomia e protagonismo na aprendizagem. 
 Contextualização do ensino-aprendizagem. 
 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
 Problematização do conhecimento. 
 Trabalho por projeto no desenvolvimento e na avaliação do ensino-

aprendizagem. 

  

  

 4- ESPECIFICIDADE DE CADA CURSO  
  

  

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

  A Administração é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas 
usadas para administrar. 

O termo "administração" vem do latim administratione, que significa direção, 
gerência. Ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou 
recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. 

É uma área do conhecimento fundamentada em um conjunto de princípios, 

normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em 

vista o alcance de determinados fins como maximização de lucros ou 

adequada prestação de serviços públicos. 



Significa ter de determinar uma direção o tempo todo: onde investir, quem 
contratar, que posicionamento adotar no mercado, como promover a 
organização e escolher os parceiros ideais. Nessa profissão, seja em 
organizações públicas, mistas ou privadas, é necessário tomar decisões 
constantemente. Por isso, não basta o bom senso, é preciso preparo, 
conhecimento, determinação, liderança e dominar métodos e técnicas de 
trabalho em equipe. 

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, 
interpreta e correlaciona de forma sistêmica os cenários sociais, políticos, 
econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências 
culturais, os nichos e as possibilidades de integração das economias 
contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo nas várias áreas 
da organização elaborando documentos, acompanhando movimentação de 
pessoas e materiais e utilizando ferramentas da informática básica, como 
suporte às operações. 

 Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matéria-prima e 
insumos, gerenciando os processos de compra. No setor financeiro, opera nas 
áreas de custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se envolver, ainda, com a 
publicidade e o marketing. 

O campo de trabalho é amplo: cerca de metade dos cargos de uma empresa é 
para funções administrativas. Mas o mercado é muito competitivo. 

Como a atuação do administrador é bastante ampla, esse profissional se faz 
necessário em todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços, agronegócios) 
e em praticamente todas as áreas, desde a comercial, passando por logística, 
financeira e compras, até recursos humanos, é o mercado que mais se 
expande. 

Na ETEC Marcos Uchoas Santos Penchel o curso Técnico em Administração é 
ministrado no período noturno, possibilitando a inserção do aluno no mercado 
de trabalho, através das oportunidades de estágios que são oferecidas em 
parceria com as industrias, comércios e terceiro setor da região. 

O curso possui um corpo docente capacitado com titularidades  de licenciados 
a mestres. 

A demanda do Vestibulinho no 2° semestre de 2014 e 1° semestre de 2015, 
segundo informações do banco de dados do Centro Paula Souza, foram de 
1,99 por vaga . Uma demanda não muito confortável, mas que está sendo 
pautado para o desenvolvimento de projetos que contemplem a divulgação dos 
cursos. 

A Unidade Escolar está situada numa região com múltiplas ETECS , escolas 
técnicas particulares e faculdades. Acreditamos que estes fatores contribuem 
para a evasão do curso que foi ,no 1° semestre de 2014 , 11% , nos três 
módulos e, no 2° semestre, 14%. Um aumento de 3% de um semestre para 
outro. 



No curso de administração o estágio não é obrigatório e nem curricular, porém 
mais de 30% dos alunos estão estagiando. Um ponto forte que trabalhamos na 
divulgação do curso e permanência dos alunos. 

Mais de 35%  dos alunos egressos estão no mercado de trabalho, na área 
concluída, o que também usamos como promoção do curso. 

A coordenação de curso programa, para todas as turmas, visitas técnicas , 
palestras, monitorias e desenvolve projetos que ajudam os alunos no processo 
de aprendizagem . 

  

  

  

 

                                                        Laboratório de Gestão  

  

  

Palestra- Coaching Ana Cruz 



  

  

  

   

Palestra motivacional - Marcelo De Elias  

  

  

  

 Semana da Administração- Dinâmica 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 A área de Saúde é responsável pela produção de cuidados integrais de 
saúde no sistema de serviços público e privado, por meio de ações de apoio ao 
diagnóstico, educação para a saúde, proteção e prevenção, recuperação e 
reabilitação e gestão em saúde, desempenhados por profissionais das 
diferentes subáreas que a compõem. 

Nesta pluralidade de princípios, o objetivo deste curso é oferecer condições 
para que os alunos desenvolvam as competências gerais da área de Saúde e 



as específicas da qualificação e da habilitação técnica de nível médio, definidas 
a partir da análise do processo de trabalho da Enfermagem, respeitando 
valores éticos e políticos mantendo compromisso com a qualidade, o trabalho, 
a ciência, a tecnologia e as práticas sociais relacionadas aos princípios da 
cidadania responsável. 

O Técnico de Enfermagem tem o exercício regulamentado por lei, integra uma 
equipe e desenvolve, sob a supervisão do Enfermeiro, promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o 
atendimento das necessidades de saúde do paciente/ cliente, família e 
comunidade, em todas as faixas etárias. Desenvolve ações de educação para 
o autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de biossegurança nas 
ações de enfermagem. Promove ações de orientação e preparo do paciente 
para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, 
administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, procedimentos 
invasivos, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre 
outros. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos em 
qualquer fase do ciclo vital. Participa de uma equipe multiprofissional com visão 
crítica e reflexiva, atuando de acordo com princípios éticos. Exerce ações de 
cidadania e de preservação ambiental. 

O curso possui uma matriz curricular composta de quatro módulos que 
habilitam o aluno a exercer a profissão no 2º como Auxiliar de Enfermagem, 
fato esse que impacta no 3° módulo do curso quando muitos alunos tornam-se 
empregados demonstrando o alto nível de empregabilidade nas unidades de 
saúde da região (Hospital Frei Galvão em Guaratinguetá, Santa Casa de 
Cruzeiro, Santa Casa de Cachoeira Paulista e Secretarias Municipais de Saúde 
desses mesmos municípios). Possuímos corpo docente capacitado, com 
titularidade em: Licenciatura em Enfermagem;Especialização em Docência do 
Ensino Médio,Técnico e Superior em Enfermagem; Licenciatura em 
Pedagogia;Especialização em Saúde Pública;Especialização em Enfermagem 
em UTI;Especialização em Saúde da Família;Especialização em Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana;Especialização em Enfermagem em Terapia 
Intensiva. 

A demanda no vestibulinho do 1º semestre de 2015 foi de 3,60 por vaga, um 
bom índice, pois temos cursos concorrentes em escolas  particulares e ETEC 
próxima que também disponibiliza o curso Técnico em Enfermagem. 

Comparando os índices de evasão de acordo com o banco de dados  do site 
cpscetec, de 2013; no 1º semestre tivemos uma evasão de 10%, que regrediu 
em 0,3% no 2º semestre de 2013 totalizando 9,7% de evasão; em 2014 no 1º 
semestre a evasão diminuiu para 5,2%, o que nos faz acreditar que a troca do 
período diurno para noturno foi uma decisão adequada, já no 2º semestre de 
2014 a evasão aumentou em 2,26% ,que totalizou em 7,46% de evasão, 
observados  motivos para este aumento, percebemos ingresso de alunos na 
faculdade, e motivos particulares. 

Observamos que 90% dos nossos alunos estão empregados, e sempre que 
possível são convidados a dar depoimento sobre seu ingresso no mercado de 



trabalho, motivando seus futuros colegas de profissão e demonstrando a 
diferença de se ter um curso técnico, que mais facilmente viabiliza o acesso ao 
mercado profissional. Ressaltando também  a importância do estágio do curso 
de enfermagem, que  é obrigatório na grade curricular. 

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas e participa ativamente do calendário de saúde do município, além das 
campanhas governamentais. Estimula constantemente seus docentes a 
capacitarem-se, pois a atualização promove metodologias diferenciadas, e 
estimula os alunos a manter o desejo de aprender sempre. 

  
 
  
  

 
  

Laboratório de Enfermagem  

   

  

  

 

                                 Projeto Primeiros Socorros  para leigos 



  

  

  

 Participação dos alunos na EE Severino Moreira Barbosa 

realizando o teste de Tipagem sanguínea 

  

  

  

 Outubro Rosa 

 

 

 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

 O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do 
desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de 
equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com 
equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos de controle de qualidade e 
gestão da produção de equipamentos eletrônicos. 



O curso de TÉCNICO EM ELETRÔNICA é composto por quatro módulos. Os 
MÓDULOS I e II não oferecem terminalidade e serão destinados à construção 
de um conjunto de competências que subsidiarão o desenvolvimento de 
competências mais complexas, previstas para o módulo subsequente. O aluno 
que cursar os MÓDULOS I, II e III concluirá a Qualificação Técnica de Nível 
Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA. Ao completar os MÓDULOS 
I, II, III e IV, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM ELETRÔNICA, 
desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 

O mercado de trabalho é voltado para: Indústrias; laboratórios de controle de 
qualidade e de manutenção; empresas de informática, telecomunicações e de 
produtos eletrônicos. 

Comparando os índices de evasão de acordo com o banco de dados  do site 
cpscetec, no 1º semestre de 2014 foi de 15%, já no 2º semestre de 2014 foi de 
9,67%; tendo uma redução de 5,33%; o que demonstra que de acordo com o 
número de concluintes do ano de 2013, teremos um aumento considerável no 
número de formandos. Acreditamos que tal  fato se deve a absorção de alunos 
como estagiários em empresas da região, e pela empregabilidade de egressos 
ocorrida. 

 A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas e procura trazer profissionais qualificados para ministrar palestras que 
possam elucidar o mercado de trabalho.   

  

  

 
  

Equipamentos e materiais do laboratório 
do Curso Técnico em Eletrônica -  

  



       

  

 Semana da Eletrônica- Trabalhos  em exposição 

  

  

  

  

 Visita técnica na empresa Maxion 

  

  

ENSINO MÉDIO 

  Segundo a LDB , Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação 
básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 



II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. O 
Ensino Médio tem duração mínima de três anos e sua Organização Curricular 
atende a Legislação Federal (9394/96) alterada pela também 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. 

A demanda no vestibulinho para o ano de 2014 foi de 2,28 por vaga, um bom 
índice, pois temos 06 escolas publicas que ministram o ensino médio na 
cidade. No ano de 2015 não abrimos o ensino médio regular, a escola optou 
por ter todas as três turmas de ensino médio  integrado.  

No ensino médio a evasão é mínima, normalmente decorrente de 
transferência.  

A unidade trabalha ao encontro da excelência na educação, incentivando e 
treinando nossos alunos para as olimpíadas, Enem e Saresp.  No ano de 2014, 
nossos alunos participaram das olimpíadas de matemática, redação e química. 
Trabalhamos o Enem e sempre destacamos a importância da participação de 
todos neste processo. Desenvolvemos simulados, palestras de orientação 
vocacional e continuamente treinamentos em sala de aula. Participamos 
também do SARESP, um indicador importante para a escola, pois podemos a 
partir dos resultados intensificar os esforços no que acreditamos estarmos com 
deficiência. 

Nossos alunos egressos , a maioria , estão cursando faculdade e já estão no 
mercado de trabalho. 

O estágio do curso não  é obrigatório , porém existe um numero  de alunos 
estagiando em entidades privadas e publicas.  

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas e procura trazer profissionais qualificados para ministrar palestras que 
possam elucidar o mercado de trabalho, além de desenvolver projetos ao longo 
do ano. 

  

   



  

Trabalho de Sociologia 

  

  

  

 Teatro- Vidas Secas 

  

 

   Peça  Teatral apresentada pelos alunos - Literatura 

                                     

  

 



ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

  Com a aprovação Decreto Federal 5154/2004 e do Parecer CNE/ CEB 
nº 39/2004 que tratou da aplicação do referido decreto na Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio, surgiu a possibilidade 
de atender a demanda de alunos dos cursos, que passam grande parte do dia 
ou todo o dia na mesma escola e fazem, concomitantemente, o Ensino Médio e 
o Ensino Técnico, com carga horária, duração e horários diferentes, quando 
não em escolas diferentes também. 

Sendo este o contexto e essas as condições onde a formação geral e a 
formação profissional acontecem, ocorre que os alunos têm dividido seus 
esforços entre as atividades propostas pelos currículos dos dois cursos, 
currículos esses que não foram elaborados de forma que as competências 
pessoais, sociais e profissionais a serem desenvolvidas se inter-relacionem 
harmoniosa e complementarmente e os conhecimentos que são construídos 
nas três Áreas de Conhecimento constituam-se efetivamente em Bases 
Científicas que possibilitem o desenvolvimento das Bases Tecnológicas 
propostas para a construção dos perfis profissionais previstos. 

A forma integrada “será oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino 
Fundamental, sendo que o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 
contando com matrícula única para cada aluno”. A Unidade Escolar deverá 
assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para 
a formação geral e as condições de preparação para o exercício de profissões 
técnicas. 

O Ensino Técnico Integrado ao Médio teve início na Unidade a partir do 
primeiro semestre de 2012,integrando o curso técnico de administração ao 
ensino médio. 

Em 2013 ampliamos para o Integrado de Informática e, em 2015 o integrado de 
Eletrônica  

A partir desta implantação obtivemos capacitações oferecidas pela  supervisão 
de ensino regional para aprendermos como administrar esta nova modalidade. 
Fizemos também algumas  modificações na estrutura funcional da Unidade 
para oferecer melhores condições de permanência desses alunos na escola, 
pois ficam por um tempo longo , no período da manhã das 07h:10min às 11:40, 
e a tarde das 13:00 às 15:30, sendo que muitos almoçam na escola. 

·        Dentre as modificações destacamos:   

   Construção do refeitório 
   Remanejamento do horário de funcionários para acompanhamento 

dos      alunos no horário de almoço 
  Aquisição de  geladeira, mesas, cadeiras e micro-ondas; 



Em 2015 aumentamos a demanda para os Etims de Administração e  de 
Informática , com 2,75 e 2,80 , respectivamente, por vaga ,o que nos permite 
dizer que estamos no rumo certo. 

A evasão nos cursos de Ensino Médio Integrado são baixíssimas . Em 2015 
tivemos uma diminuição de 3,94% no  Etim de Informática e de  0,95% no Etim 
de Administração ,  em relação a 2014, isto se deve a não identificação do 
aluno com a parte técnica escolhida. 

O estágio do curso não  é obrigatório e existe a dificuldade na compatibilidade 
de horário, os alunos enxergam como um ponto negativo, fazemos um trabalho 
e sempre explicamos o ganho que eles terão no futuro. A coordenação de 
curso do Etim é dividida pela base comum e coordenadores da área especifica. 
Trabalham com um calendário semestral de visitas técnicas e procuram trazer 
profissionais qualificados para ministrar palestras que possam elucidar o 
mercado de trabalho, além de desenvolver projetos ao longo do ano. 

 

 

Exposição de Trabalhos  

  

  



 
Estrutura para refeição do Ensino Médio Integrado   

  

  

  

 Visita Técnica -INPE 

  

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

  O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve 
programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica 
de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de 
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. 
Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que 
possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de 
programas de computadores implantados. 

O mercado de trabalho é amplo como instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente 
envolvendo programação de computadores; indústrias em geral; comércio; 
empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação; 
como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.  



O curso na unidade é ministrado no período noturno, possibilitando , assim, a 
entrada dos alunos no mercado de trabalho, através das oportunidades de 
estágios.  

No 1° semestre de 2014 o curso de informática teve uma evasão altíssima de 
26,66% o que ocasionou a não abertura de turma para o 2° semestre. Com 
estes indicadores reunimos os professores, explicamos a situação e pedimo9s 
que todos fizessem uma reflexão, hora de repensar estratégias, metodologias e 
avaliarmos as condições do curso. No 1° semestre de 2015 foi  pedido nova 
turma com uma demanda de 1,53 por vaga. Estamos acompanhando de perto 
o curso e acreditamos que teremos um ano mais favorável. Buscamos 
informações sobre as desistências e a maioria evadiu por emprego, turno ou 
ingresso na faculdade. A unidade está numa região onde existe várias outras 
escolas técnicas que oferecem o mesmo curso. Outro fator é o prévio 
desconhecimento da área. 

Nossos aluno egressos , mais 25% estão trabalhando na área, sempre que 
possível procuramos entrar em contato para que venham dar palestras 
motivacionais. 

O estágio do curso de informática não é obrigatório, porém temos vários 
parceiros que absorvem nossos alunos, uma das ferramentas que estamos 
usando para evitar a evasão. 

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas,  palestras e desenvolvimento de projetos.  

  

   
              

                                            

 Laboratório de Informática 

  

                                                                

  



 

 Palestra- Semana da Informática 

  

  

 TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 

  O TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS é o 
profissional que compõe equipes multidisciplinares na construção dos jogos 
digitais. Projeta, desenvolve e implementa jogos digitais. Codifica programas, 
desenvolve e editora elementos sonoros e gráficos em duas e três dimensões; 
gerencia e presta suporte a jogos digitais. Planeja e desenvolve ações de 
marketing e divulgação. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de 
programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de jogos 
digitais em diversas mídias, tais como: consoles, microcomputadores, 
dispositivos móveis e Internet. 

O mercado de trabalho é amplo como instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor que demandem programação para ,jogos digitais; empresas que 
desenvolvem aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, publicidade, 
simuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, jogos para treinamentos 
específicos, como jogos corporativos e de 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.  

O curso Jogos Digitais é ministrado na unidade no período vespertino, período 
escolhido pelos possíveis alunos ingressantes, na pesquisa para a aprovação 
do curso.  A partir desta constatação o curso foi pedido. A entrada dos alunos 
no mercado de trabalho é um pouco problemática na cidade, pois não temos 
muito mercado local, porém é um curso onde os alunos trabalham como 
autônomos e empreendedores. 



A demanda no vestibulinho foi de 1,23 por vaga, acreditamos que por ser um 
curso novo na escola e no mercado de trabalho.  

Em 2015 temos 01 turma de 3° modulo. A evasão , no 2° semestre de 2014, 
está em torno de 20%. Este curso não será pedido mais, sendo a ultima turma 
concluinte .  

Poucos alunos egressos, em torno de 15% , estão no mercado de trabalho 
sendo nas áreas afins. O mercado de trabalho na região ainda não é muito 
reconhecido em empresas, trabalham como autônomo. Outros alunos estão 
estagiando, não contemplando totalmente as bases, mas desenvolvem 
algumas delas. O estágio do curso não é obrigatório. 

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas, divulgadas para os alunos no começo do semestre. Uma metodologia 
que eles gostam bastante de trabalhar. 

  

                               

Palestra - Semana Informática e Jogos Digitais 

  

  

  



  

      Game Truee 

                                       

  

 TÉCNICO EM TURISMO  

  

              O Curso Técnico em Turismo  teve inicio no 1° semestre de 2014, foi 
instituído pelo histórico da cidade, pelo desenvolvimento do turismo 
religioso.  A cidade de Cachoeira Paulista faz parte do circuito religioso 
formado no Vale do Paraíba, composta pelas cidades de Aparecida do Norte 
(Nossa Senhora Aparecida), Guaratinguetá (Frei Galvão) e Cachoeira Paulista 
(Canção Nova). A cidade recebe muitos turistas em eventos da Canção Nova e 
não tem mão de obra qualificada, além de pertencer a um circuito histórico e 
ambiental muito interessante. O curso veio de encontro a todas essas 
necessidades. Estamos, ainda, com uma turma que já esta desenvolvendo 
muitos projetos para a cidade, pertinentes a sua necessidade. Muito bom é que 
como a maioria dos alunos são locais, sabem exatamente a carência da 
cidade, sua falta de infra estrutura física e de mão de obra qualificada. Estamos 
com um corpo docente qualificado e com muita vontade de transformar os 
projetos em realidade. 

Ao concluir a Qualificação Técnica o aluno terá construído as competências 
para desenvolver atividades inerentes a qualificação, podendo organizar e 
acompanhar grupos de turistas por roteiros históricos, naturais, culturais e 
educativos , prestando-lhes informações e assistência nesses deslocamentos, 
atendendo sempre as necessidades do cliente.  

A demanda no vestibulinho foi de 1,45 por vaga, acreditamos que por ser um 
curso novo na escola e no mercado de trabalho. Em contra partida tende a 
melhorar, pois a regional está em constante crescimento com vocação para o 
turismo religioso. 



É um curso te estamos buscando muitas parcerias, pois a cidade necessita de 
mão de obra qualificada. 

A primeira turma concluinte será no 1° semestre de 2015, portanto é um curso 
que , ainda, não temos alunos egressos. 

Apesar da dificuldade de mercado , alguns alunos estão estagiando, não 
contempla totalmente as bases, mas desenvolvem algumas delas. O estágio do 
curso não é obrigatório. 

Uma dificuldade que já foi colocada pelos alunos são as viagens técnicas, falta 
de dinheiro para cumpri-las, estão pensando em estratégias que possam ajudar 
a amenizar este problema.  

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas, divulgadas para os alunos no começo do semestre. Uma metodologia 
que eles gostam bastante de trabalhar, além de projetos desenvolvidos por 
componentes específicos que estão elucidando os alunos quanto a importância 
deste curso. 

                                           

                    

  

   

 Visita técnica- Hotel Rainha 

  

  



  

 Visita Técnica Basílica Nacional de Aparecida 

  

  

  Aula Prática 

  

  

CLASSE DESCENTRALIZADA- SILVEIRAS  

  

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO/TURISMO 

A Classe descentraliza  começou no 1° semestre de 2014,  na cidade de 
Silveiras, fundo do Vale, com o curso de Administração.  O curso é ministrado 
no período noturno, possibilitando , assim, a entrada dos alunos no mercado de 
trabalho, através das oportunidades de estagio e até mesmo emprego. 

 A demanda  no vestibulinho foi de 2.0 por vaga, bom índice para uma 
classe descentralizada.  

A evasão no curso  , nos três módulo, é de 10,4%, uma sala com bom 
aproveitamento. 



A primeira turma será concluinte em julho de 2015, podendo abrir uma 
nova turma para o  2° semestre. 

No 1° semestre de 2015 foi aberta uma turma do curso de Turismo, com 
uma demanda de 1,15 . Será ministrado no período noturno, pois muitos alunos 
estudam no ensino médio, no período da manhã ou tarde. 

 O estágio dos cursos de administração e turismo não são obrigatórios, 
mas temos alunos estagiando Estamos trabalhando para firmar parceria com 
as pousadas, empresas e comercio local. Acreditamos que será 
uma  ferramenta importante para a diminuição da evasão. 

A descentralizada possui um coordenador de prédio e coordenadores dos 
cursos específicos. A coordenação pedagógica e orientação educacional estão 
presentes e dão suporte pedagógico necessário para o desenvolvimento da 
aprendizagem. A coordenação dos cursos  trabalham com um calendário 
semestral de visitas técnicas, divulgadas para os alunos no começo do 
semestre e projetos, muitas vezes, desenvolvidos interdisciplinarmente com a 
sede.  

  

 

Projeto Dia da Criança 

Comunidade na Escola- Palestra 

  

  

  



  

Projeto Dia da Criança 

Comunidade na Escola- Gincana  

  

 

   

Projeto Páscoa  

  

  

  

5- PROJETOS  

  
Nas reuniões de planejamento, quando começamos o ano letivo, a 

equipe de gestão e pedagógica apresenta para os docentes os resultados de 
todos os indicadores aos quais a escola é avaliada durante o ano (Web Sai, 
ENEM, SARESP e OBSERVATÓRIO) . A partir do estudo desses 
indicadores  surge a necessidade de ações para melhorias, em todos os 
segmentos da escola. 

  



É sugerido que os docentes e funcionários administrativos apontem as 
dificuldades da escolas, bem como seus pontos fortes e fracos. Em seguida 
priorizamos as situações e surgem os projetos , como ações, para que  , junto 
com toda a comunidade escolar, se possa solucionar os problemas. 

  
  Colocamos metas para alcançarmos ao longo do ano e organizamos as 

ações conforme a realidade de recursos físicos, funcionais e humanos da 
ETEC. 

  
Os projetos são acompanhados pelo coordenador de curso responsável 

pelo eixo, coordenadora pedagógica e discutida nas reuniões da gestão, 
coordenação e de curso. 

  

 PROJETOS  QUE SERÃO DESENVOLVIDOS EM  2015: 

  

 TécnoInclusão  
 Técnicos do Amanhã 
 Oficina de Manutenção de Elétrica e Eletrônica 
 Práticas Inovadoras contribuindo nos indicadores escolares 
 Mais Prática 
 Bullyng e sua influência no rendimento escolar 
 Leitura e Escrita: instrumento na instrução do saber e da cidadania 

  
PROJETOS FUTUROS 

 Implantação de novo sistema  acadêmico informatizado 
 Silveiras Empreendedora 
 Cachoeira Empreendedora 
 Projeto parceria: educação e trabalho 
 Otimização das atividades executadas na Direção de Serviço 

Administrativo com uso de ferramentas Evernote e Dropbox  

  
  
 
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- TCC  

  

             O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade 
escolar de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 
pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação, acompanhamento e 
avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para 
obtenção do diploma de técnico. 



Entendem-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-
relacionam os componentes curriculares com as experiências cotidianas, 
dentro e fora da escola, possibilitando o aprimoramento de competências e 
habilidades do aluno relacionadas à atividade profissional a que se refere. 
Em todas as habilitações obrigatoriamente o TCC será composto de uma 
apresentação escrita e deverá prezar pela organização, clareza e domínio na 
abordagem do tema, com referencial teórico adequado e, considerando a 
natureza e o perfil do técnico que pretende formar.  
O TCC, uma vez tratado como promotor da reflexão na ação, oferecerá a 
possibilidade de introdução de um design renovador para o processo de ensino 
e aprendizagem. 
  
 A escola segue  um manual elaborado e desenvolvido pela Cetec intitulada 
“Manual para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas 
Técnicas do Centro Paula Souza". Esse manual foi apresentado aos 
professores orientadores do desenvolvimento do trabalho de curso, em reunião 
com a coordenação pedagógica. 
           
 A coordenação pedagógica, em reunião com os coordenadores de curso, 
definem um calendário para à apresentação dos TCCS. 
É formada uma banca , composta por professores convidados, que assistem os 
trabalhos e orientam os alunos construtivamente, quando necessário. Trata-se 
de uma banca  que ira validar o trabalho e não avaliar . 
Os alunos são orientados, pelos professores,  como o projeto pode ser 
desenvolvido, aconselhamos sempre que se faça projetos que possam atender 
às necessidades da escola e comunidade, mas, podem optar pela monografia. 
          
  
  
 7- AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
  
  
 Conforme" REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS 
ESTADUAIS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
“PAULA SOUZA” 
no Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por 
objetivos: 
I.     diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o 
rendimento dos alunos; 

II.   orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III.  subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

IV. subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou 
reclassificação de alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a 
avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes 
estabelecidas pela legislação. 

Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 



I.     será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos 
diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do 
Coordenador de Curso e 

II.     deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma 
delas. 

Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de 
aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância 
sobre os quantitativos. 

Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 
elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 
conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

MB- MUITO BOM 

B- BOM 

R- REGULAR 

I- INSATISFATÓRIO  

As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas 
de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno 
os meios para recuperação de sua aprendizagem. 

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído 
cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do aluno no 
componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre promoção 
ou retenção pelo Conselho de Classe. 

Artigo 70 - Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão 
sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados pelo 
professor numa única menção. 

Parágrafo único - O calendário escolar preverá os prazos para comunicação 
das sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus responsáveis. 

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano 
letivo, serão oferecidos estudos de recuperação. 

§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e 
reorientação da aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias 
diferenciados. 

§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão 
as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

Artigo 72 - Os professores reunir-se-ão para estudo e reflexão do 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por classe, 
série/módulo ou área, durante o semestre letivo, conforme previsto em 
calendário escolar. 

Artigo 73 - A verificação do rendimento escolar nos cursos e programas de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional obedecerá à 
legislação, aplicando-se, no que couber, as normas deste Regimento Comum.  

Organizamos capacitações para os docentes nas reuniões de planejamento e 
pedagógicas que contemplem o tema avaliação.  

Para trabalhar a recuperação continua com os alunos formamos grupos de 
monitorias que ajudam no processo de aprendizagem.  



Os componentes em progressão parcial serão acompanhados não só 
pelo docente como pela coordenação pedagógica, coordenação de curso e 
orientadora educacional, visando identificar as falhas no processo ensino 
aprendizagem e a diminuição dos índices de perda. 

No ano de 2015 a orientadora educacional desenvolverá um projeto ao 
qual acompanhara as PPs e vamos criar monitorias para ajudar estes alunos a 
desenvolverem as atividades propostas ao longo do ano. Acreditamos que com 
estas ações conseguiremos aumentar o numero de pps concluídas. 

Para trabalhar a recuperação continua com os alunos orientamos que o 
professor identifique as dificuldades  e reorganize o conteúdo , na proposta de 
recupera-los. Pedimos também  que seja passado para a coordenação de 
curso e pedagógica o  desinteresse ou dificuldade de aprendizagem do aluno, 
assim podemos intervir e identificar os fatores relevantes que possam estar 
causando as interferências e oferecer alternativas para solucionar o problema. 
O projeto para 2015 é formar grupos de monitorias que ajudarão no processo 
de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019 
 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

 

 UNIDADE: ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL 

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA: CRIADA 
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: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; 
RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 
06/06/2012 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, DECRETO 
FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; INDICAÇÃO CEE Nº 8/2000. 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: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; 
RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 
06/06/2012 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, DECRETO 
FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; INDICAÇÃO CEE Nº 8/2000. 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: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; 
RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 
06/06/2012 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, DECRETO 
FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; INDICAÇÃO CEE Nº 8/2000. 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. 

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. 

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 

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. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) ADMINISTRAÇÃO: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 
07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012 E RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012 
E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; DECRETO FEDERAL Nº 
5154, DE 23/07/2004; PARECER CNE/CEB Nº 5, DE 04/05/2011; INDICAÇÃO 
CEE Nº 8/2000. 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. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) ELETRÔNICA: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 
07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012 E RESOLUÇÃO 



CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012 
E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; DECRETO FEDERAL Nº 
5154, DE 23/07/2004; PARECER CNE/CEB Nº 5, DE 04/05/2011; INDICAÇÃO 
CEE Nº 8/2000. PLANO DE CURSO APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 
173, DE 13/09/2013, PUBLICADA NO DOE DE 14/09/2013, PODER 
EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 47. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) INFORMÁTICA: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 
07/11/2008, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 06/06/2012 E RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012 
E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; DECRETO FEDERAL Nº 
5154, DE 23/07/2004; PARECER CNE/CEB Nº 5, DE 04/05/2011; INDICAÇÃO 
CEE Nº 8/2000. PLANO DE CURSO APROVADO PELA  PORTARIA  CETEC - 
182, DE 26/09/2013, PUBLICADA NO DOE DE 27/09/2013, PODER 
EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 40. 
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 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 - ).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,em 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 Integrado ao Médio de 
Informática , Técnico em Programação de Jogos Digitais e  o Curso de 
Extensão de Nível Médio em Atendimento de Urgência e Emergência Intra e 
Extra Hospitalar.  Em 2013 foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Silveiras a 
implantação da Habilitação Profissional de Administração, que começou com o 
1° módulo no 1° semestre de 2014 e no ano de 2015 a Habilitação Profissional 
de Técnico em Turismo, curso este também solicitado para a Etec sede.  

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019 
 

NíVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 
 
 

 

ENSINO MÉDIO 

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 três anos e sua Organização Curricular atende a 
Legislação Federal (9394/96) alterada pela também 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 Projetos Técnico-Científicos.  

  
  
ENSINO MÉDIO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSITICAS 

 
 
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 
heterogênea, constituída de 16 anos e adultos com 
idade madura. Alguns de nossos alunos são 
desistentes ou concluintes 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 de Cachoeira Paulista, Lorena, 
Canas, Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras. 

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 heterogênea, com 
alunos de 16 anos e também alguns de idade 
madura. Alguns de nossos alunos são desistentes 
ou concluintes 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. 

 



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 obrigatoriamente têm mais de 
17 anos. Existe um grupo menor, que pertence 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 a um parente 
próximo ou já ter utilizado desses cuidados como 
forma de sustento, os chamados  cuidadores. Os 
que entram no 1º módulo são procedentes do 
ensino médio de escolas públicas e os que se 
matriculam no 3º módulo 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 

  



PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS  

Compõe 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 PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 
DIGITAIS, 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 

3º módulo - Técnico em Programação de Jogos 
Digitais. 

  

 

 



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 
heterogênea, constituída de 16 anos e adultos com 
idade madura. Alguns de nossos alunos são 
desistentes ou concluintes 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 RECEPTIVO, 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 



3º módulo - Técnico em Turismo Receptivo. 

  
  
  

 

  
 

 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSITICAS 

  
 

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

Observamos que os educandos dessa 
modalidade de ensino tem um perfil adverso ao 
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. 

Atualmente há na ETEC 7 turmas dessa 
modalidade: 1º ETIM, 2ºETIM e 3º  ETIM – 
Informática, 1º ETIM, 2º ETIM e 3º ETIM – 
Administração e ainda 1º ETIM - Eletrônica, 
impulsionando a escola a ampliar sua estrutura 
física e uma logística pertinente, para que seja 
oferecido mais conforto a esses alunos. 
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Habilitação Turno Classes Alunos 
  

  Administração Noite 1 39 
 

  Administração Noite 2 60 
 

  Administração Noite 1 40 
 

  Administração (Integrado) Manhã 1 40 
 

  Administração (Integrado) Manhã 1 36 
 

  Administração (Integrado) Manhã 1 31 
 

  Eletrônica Noite 1 27 
 

  Eletrônica (Integrado) Manhã 1 40 
 

  Enfermagem Noite 1 39 
 

  Enfermagem Noite 1 35 
 

  Enfermagem Tarde 1 32 
 

  Enfermagem Tarde 1 25 
 

  Ensino Médio Manhã 1 40 
 

  Ensino Médio Manhã 1 40 
 

  Informática Noite 1 38 
 

  Informática Noite 1 30 
 

  Informática (Integrado) Manhã 1 31 
 

  Informática (Integrado) Manhã 1 40 
 

  Informática (Integrado) Manhã 1 32 
 

  Programação de Jogos Digitais Tarde 1 14 
 

  Turismo Receptivo Noite 1 20 
 

  Turismo Receptivo Noite 2 62 
  

 

Soma total 24 791 
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CLASSES DESCENTRALIZADAS 
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Local: SILVEIRAS 

 

Coordenador: WELLINGTON VENTURA COTRIM 
 

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
 

 

 
 

 

 

 

Organizações curriculares associadas 
 

 
Curso Classes Alunos Semestre Turno Grau 

  

 
Turismo Receptivo 1 26 1º Noite 1º Módulo 

 

 
Administração 1 36 1º Noite 3º Módulo 

 

 

      
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/pdf/1248096469matriz_turismo_receptivo_1sem2009.pdf.pdf
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/pdf/20072009095130_matriz_administracao_1sem2009.pdf
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      O corpo Docente está composto por 60 professores, sendo: 

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

      - 15  docentes tem outras ETECs como Unidade Sede.  

      Desses 60 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. 

     - 03 professores, com Sede em Outras ETECs, afastam-se de todas as 
aulas para Projetos em outras U.E.s. 

      - 01 professor encontra-se afastado, em tratamento para cuidar da saúde, 
pelo INSS.  

       Outros vínculos trabalhistas:  

       - 15 professores também  trabalham no setor privado; 

       - 15 professores tem outro emprego público; 

       Quanto aos municípios de residência: 

       - 32 professores residem em Cachoeira Paulista; 

       - 08 professores residem em Lorena; 

       - 16 professores residem em Cruzeiro; 

       - 04 professores residem em Guaratinguetá  

      Quanto a qualificação profissional: 

       -  52 professores são licenciados 

          -  08 professores são somente graduados 



       -  34 professores são especialistas 

       -  02 professores são Mestres 

        -  01 professor Doutor 

         O corpo Administrativo está composto por 15 servidores, sendo: 

        - 01 - Diretor de Escola Técnica - professor afastado -
 comissionado CLT   

       - 01 - ATA I - Assistente Técnico Administrativo I - professora 
afastada                          comissionada CLT 

       - 01 - Diretor de Serviço Administrativo - professora 
afastada                                          comissionada CLT 

       - 01 - Diretor de Serviço Acadêmico - servidor estatutário 
afastado                                comissionado CLT 

       - 01 - Assistente Administrativo - professora afastada comissionada CLT 

       - 01 - Auxiliar Docente - concursado CLT  

       - 01 - Agente Técnico Administrativo (Almoxarife) - concursado CLT 

       - 01 - Analista de Suporte e Gestão (Bibliotecário) - concursado CLT  

       - 04 - Agentes Técnicos Administrativos - concursados CLT  

       - 01 - Agente Técnico Administrativo - concursado estatutário 

       - 02 - Auxiliares de Apoio - concursados estatutário 

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

        - 04 - de nível superior:  

          01 - Administração - lotado na direção de serviços administrativos, 

          02 - Pedagogia - lotado na coordenação pedagógica e secretaria 
acadêmica, 

          01 - Informática - lotado na manutenção de laboratórios 

          01 - ensino médio: lotado na biblioteca   
 

 
 



 

  
  

 

 

 

 

 

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=111353
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111317
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111316
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111360
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111314
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111315
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111313
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111312
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111355
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111356
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111311
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111357
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111358
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php?acao=edicao&id=111359


Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019 
 

RECURSOS FÍSICOS 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

 

 

  

Município: Cachoeira Paulista Bairro:  Vila Carmem 

  

Nome da 
Escola: 

ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

  

Nº Total de 
Edificações: 

  5 (cinco) 

            

  A escola passou recentemente por uma reforma que atendeu as solicitações 
feitas por alunos e administração. Foi construído o refeitório que atenderá aos 
180 alunos que estudam em tempo integral, este mesmo acondicionará a 
merenda escolar distribuída em todos os períodos. 

  

  Acesso a Portadores de Necessidades Especiais:(  X  ) Sim   (     ) Não  

 Situação do acesso a portadores de necessidades especiais: 

(  ) Obras em andamento   ( X ) Concluída     (     ) Suspensa 

  

 

Fachada da escola. 

 



 

Estacionamento. 

 

Salão para salas do térreo, auditório e laboratórios. 

 

Banheiros. 

 

Jardim. 



 

Balcão da Secretaria Acadêmica. 

 

Salão de exposições inferior. 

 

Visão parcial da sala dos professores. 

 

Jardim interior. 



 

Cantina. 

 

Salão de exposições superior. 

 

Laboratório de informática 03. 

 

Laboratório de informática 02. 



 

Laboratório de informática 01. 

 

Laboratório de enfermagem. 

 

Sala de aula. 

 

Entrada dos vestiários. 



 

Refeitório. 
 

 
 

 

  Prédio:                                                
pavimento externo

 

 

 

 

 

 

Localização Área 
  

 

 
cantina 184,96 m2 

  

 
vestiário masculino 31,50 m2 

  

 

portaria de pedestres e 
veículos  

32,00 m2 
  

 
quadra poliesportivo  840,00 m2 

  

 
vestiário feminino  51,00 m2 

  

 
almoxarifado 57,45 m2 

  

 
refeitório 31,40 m2 

  

 
Refeitório 142,05 m² 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42054
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42055
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42056
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42056
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42057
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42058
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42064
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=42065
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=48419
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A escola possui três laboratórios de informática que atende os alunos de 
todas as áreas. Também possuímos um laboratório de gestão que é usado 
por todos. Possuímos uma sala de multimídia que atende à todos. Também 
temos três salas de aulas instalados datashow , nossa meta, até 2016, é 
de  equiparmos mais três salas. Sabemos que existe a necessidade de 
melhorias mas garantimos, com a tecnologia instalada, que nossos alunos 
tenham condições suficientes para uma boa aprendizagem. 

 

 
 

 

 

 

 

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 3 1 

 
Ar condicionado SPRINGER laboratório 2 1 

 
Ar condicionado Springer laboratório 1 1 

 
Armário de aço 02 portas coordenação pedagógica 3 

 
Armário de aço com 02 portas laboratório de eletrônica 1 2 

 
Armário de aço com 02 portas direção 1 

 
Armário de aço com 02 portas lab. enfermagem 4 

 
Armário de aço com 02 portas diretoria serviços 4 

 
Armário de aço com 02 portas almoxarifado 1 

 
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 

 
Arquivo de aço com 4 gavetas 

Classe Descentralizada - 
Silveiras 

1 

 
Arquivo de aço com 4 gavetas Coordenação Pedagógica 1 

 
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 

 
Bebedouro para galão de água Refeitório 1 

 
Bebedouro para galão de água Cozinha 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 salas de aula 11 

 
Cadeira em courvim preta biblioteca 1 

 
Cadeira em courvim preta secretaria academica 1 

 
Cadeira em courvim preto coordenação pedagógica 1 

 
Cadeira escolar biblioteca 1 

 
Cadeira escolar Refeitório 7 

 
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 diretoria serviços 6 

 
Cadeiras giratória azul biblioteca 38 

 
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 

Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

29 

 
Carteira escolar Guarita 2 

 
Carteira escolar auditorio 1 

 
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 

laboratório hardware 1 

 
Desktop Celeron D347 2,8 GHz, 
2Gb RAM, 40 Gb HD 

biblioteca 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 

laboratório hardware 6 

 
Desktop Core 2 Duo 2,8 GHz, 2 Gb 
RAM, 160 HD 

biblioteca 1 

 
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 biblioteca 6 

 
Desktop Intel Core i3 diretoria serviços 3 

 
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 diretoria serviços 2 

 
DVD PLAYER PHILIPS secretaria academica 1 

 
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 biblioteca 3 

 
Estabilizador ENERMAX secretaria academica 1 

 
Estabilizador EVOLUTION III biblioteca 1 

 
Estabilizador FORCELINE secretaria academica 1 

 
Estabilizador SENCE secretaria academica 1 

 
Estabilizador SENCE diretoria serviços 1 

 
Estabilizador SENCE sala professores 1 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 2 21 

 
Estabilizadores ENERMAX coordenação pedagógica 3 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 3 20 

 
Estabilizadores ENERMAX laboratório 1 10 

 
Estabilizadores ERNEMAX 500VA diretoria serviços 3 

 
Estabilizadores Forceline laboratório 1 5 

 
Estabilizadores FORCELINE coordenação pedagógica 3 

 
Estabilizadores FORCELINE laboratório de gestão 14 

 
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 coordenação pedagógica 6 

 
Estações de trabalho diretoria serviços 12 

 
Estações de trabalho direção 2 

 
Estante com 05 prateleiras de aço biblioteca 21 

 
Estante de aço com 05 prateleiras almoxarifado 1 

 
Estante de aço com 05 prateleiras sala professores 2 

 
Estantes de aço com 05 
prateleiras 

secretaria academica 4 

 
Estantes de aço com 05 
prateleiras 

lab. enfermagem 1 

 
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 de Serviço 2 

 
Filmadoras SONY direção 1 

 
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 

 
Fonte de alimentação - Politerm Laboratório de Eletrônica 7 

 
Forno de microondas Refeitório 2 

 
Forno de microondas Cozinha 2 

 
Forno microondas Esmaltec Refeitório 1 

 
Geladeira duplex Refeitório 1 

 
Geladeira duplex Copa 1 

 
Hamper lab. enfermagem 1 

 
HUB ENCOR 25 portas coordenação pedagógica 1 

 
Impressor multifuncional jato de 
tinta 

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 

 
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 direção 1 



K8600 

 
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 Jato de tinta 
multifuncional - HP 

Direção 1 

 
Impressora Jato de tinta 
multifuncional - HP 

Secretaria Acadêmica 1 

 
Impressora Jato de tinta 
multifuncional - HP 

Diretoria de Serviços 1 

 
Impressora Jato de tinta 
multifuncional - HP 

Coordenação Pedagógica 1 

 
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 

 
Liquidificador industrial - 
Skymsen 

Cozinha 1 

 
Liquidificador Mondial Cozinha 1 

 
Longarinas de 03 lugares almoxarifado 3 

 
Longarinas de 03 lugares auditorio 62 

 
Longarinas de 03 lugares 

Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

5 

 
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 auditorio 1 

 
Mesa do professor laboratório 1 1 

 
Mesa do professor laboratório 3 1 

 
Mesa do professor laboratório de gestão 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 laboratório de gestão 20 

 
Mesas para computadores biblioteca 7 

 
Mesas para computadores laboratório 2 20 

 
Mesas para computadores laboratório 1 20 

 
Mesas para computadores 

Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

20 

 
Mesas para computadores laboratório 3 20 

 
Mesas redondas de reunião Refeitório 1 

 
Mesas redondas de reunião biblioteca 6 

 
Mesas redondas de reunião 

Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

21 

 
Mesas redondas de reunião 

Área de Exposição de 
Trabalhos Inferior 

9 

 
Mesas redondas de reunião lab. enfermagem 1 

 
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” laboratório 1 1 

 
Monitor LG 14” coordenação pedagógica 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" coordenação pedagógica 3 

 
Monitores LCD POSITIVO 17" laboratório de gestão 18 

 
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 digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 8 

 
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 

 
Osciloscópio analógico - Politerm Laboratório de Eletrônica 5 

 
Osciloscópio digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 2 

 
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 laboratório 2 1 

 
Quadro branco laboratório de gestão 1 

 
Quadro branco salas de aula 11 

 
Quadro branco laboratório 1 1 

 
Quadro branco sala professores 1 

 
Quadro branco laboratório 3 1 

 
Quadro branco lab. enfermagem 1 

 
Quadro branco para aviso biblioteca 2 

 
Refrigerador Duplex GE copa e cozinha 1 

 
Refrigerador Eletrolux Refeitório 1 

 
Retroprojetor GRAFOTEC almoxarifado 1 

 
Régua antropométrica lab. enfermagem 1 

 
Roteador wireless Tp-link Coordenação Pedagógica 1 

 
Router D-Link Wirelles DI-524 direção 1 

 
Sequêncimetro Digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 3 

 
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 

 
Tacômetro digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 3 

 
Tela de projeção auditorio 1 

 
Tela para projeção com tripé auditorio 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório 3 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório de gestão 1 

 
Tela para retroprojetor salas de aula 11 

 
Tela para retroprojetor laboratório 1 1 

 
Tela para retroprojetor laboratório 2 1 

 
Telas para projeção almoxarifado 9 



 
Televisão de LED 55" Auditório 1 

 
Televisor de LED - LG Sala multimídia 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 laboratório de gestão 1 

 
TV 29" TOSHIBA sala de aula 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 guarita 1 

 
Ventilador de parede 60cm direção 1 

 
Ventilador de pé biblioteca 1 

 
Ventiladores de "Pé" Oscilantes secretaria academica 3 

 
Ventiladores de parede 60cm biblioteca 2 

 
Ventiladores de parede 60cm laboratório de hardware 2 

 
Ventiladores de parede 60cm auditorio 3 

 
Ventiladores de parede 60cm salas de aula 22 

 
Ventiladores de parede 60cm laboratório de gestão 2 

 
Ventiladores de parede 60cm coordenação pedagógica 2 

 
Ventiladores de parede 60cm diretoria serviços 3 

 
Ventiladores de parede 60cm almoxarifado 12 

 
Webcam de segurança interna 

Corredores de áreas 
internas e externas 

10 

 
Webcam NXW 40 NEOX coordenação pedagógica 1 
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RECURSOS FINANCEIROS 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

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 45% dos recursos 
financeiros arrecadados pela Escola.  

2. Verba de adiantamento para despesas miúdas e pronto atendimento 
recebida através do Centro Paula Souza, que representa 50% dos recursos 
financeiros da escola gastos nas prioridades para melhor desenvolvimento das 
atividades escolares.  

3.    Verba de PDDE destinada à escola, representando 5% da arrecadação 
geral da escola.  

  

 Gráfico do balancete da APM do ano de 2014 
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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 13/03/2016 

Gestor: Márcio Mota de Campos 

Funcionários:  

Alex Fabiani Guimarães 

Aline de Fátima Noronha 

Augusto José dos Santos 

Claudio Antonio Ribeiro Alves 

Dalmo Toledo Hummel 

José Eduardo Gomes de Oliveira 

Júlio Cesar Lopes Noronha  

Romildo Lemes Gonçalves  

* L I M P E Z A:  

Empresa:  PROVAC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA  

Nº do Contrato: 104/2012 

Vigência do Contrato: 11/04/2012 a 11/01/2016 

Gestor: Márcio Mota de Campos 



Funcionários: 

Gislane Aparecida de Andrade 

Rosângela Aparecida Oliveira 

Vandernize Pinto de Moraes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019 
 

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) é uma entidade com objetivos sociais 
e educativos, não tendo caráter político, racial ou religioso e nem finalidades 
lucrativas. 
 
Tem como finalidades: 
- Colaborar para atingir objetivos educacionais; 
- Representar a comunidade e pais junto à escola; 
- Auxiliar na obtenção de recursos para apoiar a escola; 
- Favorecer o entrosamento entre pais e professores; 
- Prestar serviços à comunidade. 
 
Participam professores, demais funcionários, alunos maiores de 18 anos, pais 
de alunos e demais membros da comunidade escolar, eleitos pelos seus 
pares. Uma APM forte reflete-se numa escola estruturada, com mais recursos, 
maior envolvimento da comunidade, qualidade no ensino e ações de extensão 
junto à comunidade. 
 
A contribuição financeira para a APM é sempre facultativa. No início de cada 
ano letivo e após o encerramento do período de matrículas, serão fixadas a 
forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos 
sócios. 
 
Para que serve a APM? 
– Manutenção de banheiros. 
– Pintura de vários locais da Escola 
– Manutenção de carteiras e cadeiras 
– Manutenção na área esportiva 
– Compra de equipamentos esportivos 
– Manutenção de Laboratórios de informática 
– Compra de hardware para manutenção de computadores 
– Manutenção dos laboratórios de Nutrição e Informática 
– Manutenção do Provedor de Serviço de Internet 
– Disponibilização de Link de Internet para os computadores da Escola 
– Controle da terceirização da Cantina da Escola e Gráfica 
– Apoio a eventos realizados na escola como (feiras, workshops, etc) 
– Ajuda na compra de materiais de limpeza. 
– Assinatura de Jornais e Revistas para a Biblioteca 
– Compra de livros para a Biblioteca (quando julgado necessário pela 
Direção/Coordenação). 
 



A APM é administrada pelos seguintes órgãos: 
Assembleia Geral – constituída por todos os associados; 
Conselho Deliberativo – constituído de: Diretor da Escola o seu presidente 
nato, e os demais componentes: Professores, Pais de alunos, Alunos maiores 
de 18 (dezoito) anos, Sócios admitidos; 
Diretoria Executiva – constituída por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo, 
Secretário, Diretor Financeiro, Vice-diretor Financeiro, Diretor Cultural, Diretor 
de Esportes, Diretor Social, Diretor de Patrimônio. Obs. O Diretor Financeiro; 
Conselho Fiscal – será constituído por pais de alunos e representante do 
quadro administrativo ou docente da Escola. 
 
A constituição da APM para 2015: 
DIRETORIA EXECUTIVA:  
Diretor Executivo: Meire Carlos de Oliveira – RG 02.380.064-2 
Vice-Diretor Executivo: Mauro Antônio Motta – RG 9.713.406 
Secretário: Marcela Miranda – RG 34.332.143-9 
Diretor Financeiro: Lilian A. Guimarães – RG 21.640.059 
Vice-Diretor Financeiro: Claudio Nunes – RG17. 857.851 
Diretor Cultural – Danilo Luiz da Silva – RG 42.170.126-2 
Diretor Esportivo – Celso Gonçalves Ribeiro – RG 32.686.630-9 
Diretor Social – Samira Maciel Faria – RG 43.148.994-4 
Diretor de Patrimônio: Bruno Oliveira de Paula Salerno Ribeiro – RG 
34.146.121-0 
CONSELHO DELIBERATIVO: 
Presidente: Márcio Mota de Campos – RG 16.142.732 
Membros: Aparecida Amaro Moisés – RG 16.891.507 
Andréia de Almeida Pinto Pereira – RG 30.499.565-4 
Eduardo Villas Bôas – RG 12.184.012 
Gleise Cristina Cesar Alves – RG 19.618.634 
Luiz Carlos Alves – RG 18.849.665-8 
Maria de Fátima Pinto Barbosa de Souza – RG 15.767.589 
Maria Fernanda Teixeira Araujo – RG 55.776.784-2 
Ronaldo Ramalho Malta – RG 15.372.727-5 
Vânia Maria Ribeiro Lopes – RG 20.513.573-0 
Wellington Ventura Cotrim – RG 25.386.055-6 
CONSELHO FISCAL:  
Pais: Simone Leite Azevedo – RG 25.786.114-2 
Israel Leite de Faria – RG 10.380.329 
Funcionário: Ana Elisa Ribeiro Vieira – RG 47.974.639-4 
Representante de Servidores Técnico-Administrativos: José Jorge Prado da 
Silva – RG 27.363.200-0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Denominação: Conselho de Escola 
Descrição: 
 

 

O Conselho Escolar (CE) é um órgão de natureza consultiva, 
fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 
comunidade escolar, composto por membros de todos os seus 
segmentos (alunos, pais ou representantes de alunos, 
professores, servidores), com a finalidade de auxiliar a gestão 
democrática da Instituição pública de ensino na qual se encontre 
instalado. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, 
cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, conforme a 
quantidade de estudantes da unidade escolar. 
 
COMPETÊNCIAS DO CONSELHO ESCOLAR 
Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Conselho de Educação do DF, compete-lhe: 
I – elaborar seu regimento interno; 
II – analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual 
elaborado pela direção da unidade escolar sobre a programação e 
a aplicação dos recursos necessários à manutenção e à 
conservação da escola; 
III – garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 
comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico 
da unidade escolar; 
IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes 
ao uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços 
prestados e aos resultados obtidos; 
V – atuar como instância recursal das decisões do Conselho de 
Classe, nos recursos interpostos por estudantes, pais ou 
representantes legalmente constituídos e por profissionais da 
educação; 
VI – estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e 
convocá-la nos termos da legislação vigente; 
VII – estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade 
escolar, observada a legislação vigente; 
VIII – fiscalizar a gestão da unidade escolar; 
IX – promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos 
aspectos técnicos, administrativos e pedagógicos; 
X – analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por 
quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade escolar; 
XI – intermediar conflitos de natureza administrativa ou 
pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela equipe 
escolar; 
XII – propor mecanismos para a efetiva inclusão, no ensino 
regular, de alunos com deficiência; 
XIII – debater indicadores escolares de rendimentos, evasão e 



repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem 
significativa para todos. 

 
 
Constituição do Conselho Escolar para 2015: 
Presidente: Márcio Mota de Campos 
Representante dos Coordenadores de Curso: Valéria Fernandes 
da Silva 
Representante dos Professores: Danilo Luiz da Silva 
Representante de Servidores Técnico-Administrativos: Lilian A. 
Guimarães 
Representante de Pais de Alunos: Daniela Sacilotti dos Santos 
Representante dos Alunos: Ana Cláudia Rosa 
Representante de Órgãos de Classe: Patrícia Guimarães de Lima 
Representante de Empresários: Carlos Magno Vieira Bastos 
Representante de Alunos Egressos: Aline Hummel Costa 
Representantes de ONGs: Ivani Fernandes Magrini 
Representante de Entidades Assistenciais: André Luiz do 
Nascimento Ramos 
Representante de demais segmentos da Escola: José Jorge Prado 
da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Denominação: GRÊMIO ESTUDANTIL 

 Descrição: 

 

O Grêmio é a organização que representa os interesses dos estudantes na 
escola. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras 
possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na 
comunidade.  
O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, 
convivência, responsabilidade e de luta por direitos. 
 
Objetivos: 
É importante deixar claro que um dos principais objetivos do grêmio estudantil 
é contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua 
escola, organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo 
com que eles tenham voz ativa e participem – junto com pais, funcionários, 
professores, coordenadores e diretores – da programação e da construção 
das regras dentro da escola. 
 
O Grêmio Estudantil da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel foi 
instituído em 23 de setembro de 2014 e ficou constituído conforme 
composição abaixo descrita. 
 
Composição do Grêmio: 
Presidente: Larissa da Silva 
Vice-presidente: Adrielly Tomazia Costa 
Secretário geral: Leticia Alves Fernandes 
1º Secretário: Linda Stephania da Silva 
Tesoureiro geral: Rodrigo Cesar Guerra Camargo 
1º Tesoureiro: Erika Aparecida Mendonça da Cruz 
Diretor Social: Gabriel Sousa Nunes 
Diretor de Imprensa: Gabrielly Lobo de Oliveira Pena 
Diretor de Esporte: João Paulo Miranda Villela 
Diretor de Cultura: Brenda Vieira Gonçalves 
Diretor de Saúde: Adrielly Tomazia Costa 
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MISSÃO 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 
Formar cidadãos, mediante um ensino profissionalizante de qualidade, 
preparados para o mercado de trabalho e conscientes do seu papel na 
sociedade . 

 

  
 

 

VISÃO 
 

 

 
Ser reconhecida como instituição de educação profissional inovadora , que 
contribui na formação de cidadãos críticos e empreendedores. 
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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 e o turismo, neste se 
destaca a existência da comunidade religiosa CANÇÃO NOVA que atrai 
milhares de visitantes todos os anos (o turismo destaca-se atualmente como 
a principal atividade econômica) e outras atividades com menos demanda.  

  A cidade faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral norte, criada em 2012 pelo governo estadual. Diversos municípios da 
região vem recebendo a instalação de industrias devido aos incentivos fiscais, 
mas em Cachoeira Paulista ainda não foram instaladas industrias. 

 Oportunidades 

              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.  

  

 

 



Ameaças  

           

        Como estamos em uma região com várias ETECs elas próprias 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. O setor de Turismo ainda carece 
de profissionalização. 

  

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 

.. 
 

Aurelio José Hummel Azevedo (Aurelio da 

Farmácia) - PMN 

erritório e População Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado 

  
 

Área 2015 287,99 3.387,49 248.222,36 

  
 

População 2014 30.989 335.453 42.673.386 



  

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2014 107,60 99,02 171,92 

  

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da 

População – 2010/2014 (Em % a.a.) 
2014 0,76 0,50 0,87 

  

Grau de Urbanização (Em %) 2014 82,41 91,36 96,21 

  

Índice de Envelhecimento (Em %) 2014 70,48 69,53 64,32 

  

População com Menos de 15 Anos (Em %) 2014 19,98 19,83 19,99 

  

População com 60 Anos e Mais (Em %) 2014 14,09 13,79 12,85 

  

Razão de Sexos 2014 95,84 96,16 94,79 

  

Emprego e 

Rendimento 
Ano Município Reg. Gov. Estado 

  

Participação 

dos 

Empregos 

Formais da 

Agricultura, 

Pecuária, 

Produção 

Florestal, 

Pesca e 

Aquicultura 

no Total de 

Empregos 

Formais 

(Em %) 

2013 3,34 2,86 2,39 
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

Nossos alunos são ,em sua maioria, residentes na cidade de  Cachoeira 
Paulista, 58,47 %  e,  vindo de outras cidades 41,53% . Uma  porcentagem 
relevante , que influência diretamente na escolhas dos cursos ministrados e 
nas rotinas da escola.  A maioria dos alunos são oriundos da rede pública e 
municipal de ensino e, menos de 25%  de escolas particulares.  

O maior número de alunos está na faixa etária  entre 17 a  21 anos, 
46,80% , sendo que atendemos  a  4,89% de alunos com idade superior a 40 
anos. Estes dados são importantes serem repassados para a comunidade 
escolar  pois podem exigir uma alteração metodológica e didática do professor.  

A renda familiar , na sua maioria, 30,91%, é de dois salários minimos e 
mais de 70% dos alunos não trabalham . Buscam no ensino técnico a 
oportunidade de entrada no mercado de trabalho. 

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

Existe uma parcela de 5,32% dos alunos que ainda não têm acesso 
diário a internet. 

Estes dados são importantes e devem ser repassados para toda a 
comunidade escolar, pois podem exigir uma alteração metodológica e didática 
do professor, além de ações da gestão. 

Abaixo os  gráficos dos resultados das entrevistas feitas aos alunos 
ingressantes , no 1° Semestre de 2015. 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

   

 

 

Meta 
   

 

 

• Conscientizar 90% do corpo docente até o ano de 
2014 sobre as falhas no processo ensino-aprendizagem 
dos cursos regulares e técnicos da ETEC  

 

  

Implantação de projetos de 10% de docentes 
envolvidos  

 

  

Novas Salas de Aula com aumento de 50% dos 
recursos 

 

  

Conscientização ambiental de 100% dos alunos  

 

  

Inclusão digital 90% dos profissionais  

 

  

• Melhorar a qualidade estrutural e funcional do 
Laboratório de Enfermagem em 50% até 2º semestre de 
2015 

 

  

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

 

  

Registros escolares ,capacitação de 100% dos 
docentes 

 

  

Capacitação 80% do corpo docente 

 

  

Diminuir as Progressões Parciais em 20% no ano de 
2014 

 

  

Diminuir a evasão escolar em 10% no ano de 2014  

 

  

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

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
 

 

 

 

 

 
  
  
  
 
 Denominação: SAI 

 

Análise: 
 

 
  
SAI  
  
  

 
  
  

  
  

  
  
  
  
O SAI  é um indicador que nos mostra os pontos 
positivos e negativos da unidade. A partir destas 
constatações  a equipe de gestão 
deverá  planejar suas ações de melhorias. 
Conseguimos com que 87% dos alunos e 100% 
de professores e funcionários respondessem aos 

 



questionários. 
Na análise do processo (acompanhamento do 
rendimento escolar, frequência, da equipe 
gestora, práticas pedagógicas, etc) crescemos 
5,04% em relação a 2013 e no resultado 0,63% ( 
nível de satisfação quanto ao desempenho 
escolar, gestão pedagógica, ambiente educativo, 
etc), um aumento discreto , porém que poderá 
nos nortear para melhoras em 2015.  
Apesar de ter feito  uma análise global, existe 
uma preocupação grande quanto ao desempenho 
de todos os cursos. No processo de 2014 
obtivemos uma diminuição qualitativa relevante e 
preocupante em relação a 2013, pois envolve as 
práticas pedagógicas, avaliações, rendimento 
escolar etc. Esses dados foram usados para o 
desenvolvimento de projetos que poderão ajudar 
na melhoria das práticas e serão pauta para 
discussões, capacitações de docentes, nos 
planejamentos , em reuniões pedagógicas e  de 
curso. Como existe uma diferença percentual 
muito grande entre o resultado e processo nos 
anos de 2014 e 2013 acreditamos que o 
desenvolvimento de ações mais intensivas ,para 
ajudar no  esclarecimento do sistema de 
avaliação para a comunidade escolar, deverá 
acontecer como projeto e não ações pontuais.  
Abaixo os dados utilizados para analise de todos 
os cursos. 
  
Processo 2013 
  
  
 Curso      Unidade
        

Enfermagem                      62,80 
       
  

Eletrônica                                             55,25 
       
  

Administração                                       39,80 
       
  

Administração (integrado)                        41,11 
       



  

Programação Jogos    

Digitais                         43,92 
       
  

Informática       43,88
       
   

Informática (integrado)                           43,35 
     

Educação Básica                                       36,33
       
       

  
  
Processo 2014 
  
 Curso      Unidade
        

Enfermagem                72,73 
       
  

Eletrônica                                              33,54 
       
  

Administração                                        57,60 
       
  

Administração (integrado)                        40,87 
       
  

Programação Jogos    

Digitais     37,03 
       
  

Informática                       48,92 



      

Informática (integrado)                           47,36 
     

Educação Básica                                     41,74 

Turismo Receptivo                                56,44  
  
  
  
Podemos verificar que obtivemos um aumento 
positivo no processo de 2013 em relação a 
2014.  Isso se deve a um trabalho conjunto da 
gestão, coordenação pedagógica, coordenadores 
de curso que , acompanham periodicamente, a 
vida  e o desempenho escolar do aluno, tomando 
providencias cabíveis imediatamente, com ações 
que favoreçam à aprendizagem . 
  
  
 
Resultado 2013 
  
 Curso                            Unidade  
      

Enfermagem                                  84,79 
       
  

Eletrônica                                        71,46 
       
  

Administração                             68,21 
       
  

Administração (integrado)               63,71 
       
  

Programação Jogos  

Digitais              48,17 
       
  

Informática        63,13 



       
  

Informática (integrado)                          57,96 
     

Educação Básica                                   54,17 

 
  
  
Resultado  2014 
  
  
 Curso                                        Unidade 
       

Enfermagem              88,83 
       
  

Eletrônica                                        46,00 
       
  

Administração                                 77,21 
       
  

Administração (integrado)                         
65,96       
   

Programação Jogos    

Digitais        40,83
       
   

Informática        58,96
       
   

Informática (integrado)                           47,36
      

Educação Básica                                          57,50 

Turismo Receptivo   
                                                            73,54 



  
Já no resultado observamos um aumento quanto 
ao nível de satisfação de nossos alunos em 2014. 
Um aumento qualitativo importante para nortear 
as ações pedagógicas e  de gestão da 
escola.  Apesar de , ainda, alguns cursos 
apresentarem porcentagens abaixo da região e 
do Centro Paula Souza , com estes resultados 
acreditamos que estamos caminhando no rumo 
certo para chegarmos a excelência no 
desenvolvimento da educação.  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
  

Denominação: OBSERVATORIO ESCOLAR 
 

Análise: 
 

 

  

 Resultado Geral 

Unidade:             65,2 

Região :              64,9 

Centro Paula Souza:                    74,9 

  

No ano de 2014  recebemos a visita do observatório escolar, indicador que nos 
auxilia nas tomadas de decisões e, conforme a tabela acima , com uma 
pontuação abaixo do Centro Paula Souza. 

Segundo relatório da Supervisão Escolar, vários aspectos melhoraram com 
relação ao ano anterior e  nos nortearam quanto as melhoras que podem ser 
feitas no desenvolvimento do trabalho da equipe na unidade. 

  

 Comunicação e Documentação Escolar 

  

Unidade:            72,5 

Região :             72,3 

Centro Paula Souza:                     80,5 

 Podemos observar, conforme a tabela acima, que obtivemos no bloco 

 



comunicação e documento escolar 72,5%, um índice maior que 2013, mas que 
nos leva ao reconhecimento de muitas deficiências e que necessitam de 
intervenções sistemáticas. As observações da Supervisão serão discutidas nas 
reuniões de gestão para que se melhore todos os pontos citados.  

  

 Recursos Humanos 

  

 Unidade:       44,1 

Região :                                          60,6 

Centro Paula Souza:                    72,7 

  

Este bloco não foi visitado pela equipe da supervisão mas, diante de uma 
pontuação  abaixo  da regional e CPS, foi discutido melhoras para o setor . Nas 
reuniões de gestão projetos foram propostos para uma integração do setor com 
a comunidade escolar, sempre buscando melhorias que contribuam com o 
crescimento da escola. 

  

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

  

Unidade:      45,7 

Região :                                          51,9 

Centro Paula Souza:                    56,7  

  

Este bloco não obteve uma boa pontuação em 2014, portanto projetos foram 
imediatamente implantados  para se ter uma melhora significativa a partir das 
observações feitas pela Supervisão. No ano de 2014 foi desenvolvida a CIPA 
atuante, melhorando as condições de segurança da escola. Projetos estão 
sendo desenvolvidos como o de conscientização  do meio ambiente, reciclagem 
e o uso consciente da água. São ações que imediatamente foram implantadas 
na escola no intuito de buscar melhorias.  

  



 

Tecnologia e Infraestrutura 

  

Unidade:       69,6 

Região :                                          64,6 

Centro Paula Souza:                   75,1 

  

A escola foi reformada recentemente, com os alunos presentes, o que causou 
transtornos a todos , porém várias reinvindicações foram sanadas e hoje nossa 
escola está atendendo melhor à todos. Algumas adaptações foram feitas, como 
por exemplo o refeitório para atender aos alunos e acondicionar melhor a 
merenda escolar.  A escola passa constantemente por manutenção , evitando 
problemas futuros. 

  

Convênios , Parcerias e Contratos 

  

Unidade:       76,0 

Região :                                          68,8 

Centro Paula Souza:                    79,5 

  

Nossa unidade obteve uma média razoável, porém sabemos da necessidade de 
ampliar nossas parcerias, para que possamos atender ainda melhor nossos 
alunos estagiários. A unidade  procura ter bons relacionamentos com as 
industrias locais, orgãos públicos que facilitam  nossas ações.  

  

Pedagógico 

  

Unidade:       61,0 

Região :                                          70,3 



Centro Paula Souza:                    77,4 

No bloco pedagógico, obtivemos 61%, sendo um indice abaixo da média 
regional, porém melhoramos em relação a 2013 consideravelmente, segundo 
dados obtidos no Web SAI . Ações  estão sendo trabalhadas e projetos 
desenvolvidos para que possamos aumentar o nivel de satisfação e 
aprendizagem dos alunos . As metas para 2015 foram traçadas para o 
envolvimento mais eficaz dos docentes, uma recuperação mais efetiva para os 
alunos com dificuldade de aprendizagem , a presença dos pais na escola, 
através de situações de envolvimento de toda a comunidade escolar e o 
acompanhamento pedagógica mais intenso, o que acreditamos que com a 
instalação do NSA será mais efetivo.  

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Denominação: SARESP 
 

Análise: 
 

 
  

  
  
  
Como podemos observar no grafico , nossa pontuação  vem decaindo desde 
2011 no SARESP.  Os resultados são passados para os docentes dos 
componentes envolvidos e analisados. No ano de 2014 fizemos algumas ações 
dirigidas ao ensino médio para a recuperação da qualidade no SARESP. 
Projetos foram desenvolvidos com o proposito de alcançarmos notas mais 
adequadas e/ou avançadas. A coordenação pedagogica vem acompanhando 
sistematicamente estas ações e pedindo empenho dos professores quanto a 
qualidade nas aulas. 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cadastro de Observações 
 

 

Denominação: INDICE DE EVASÃO 
 

Análise: 
 

 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
O indice de evasão no 1° semestre de 2013 foi de 24,9% e no 2° semestre de 
12,8, uma redução de 12,1 . Com  a redução na perda de alunos acreditamos 
que o trabalho em conjunto da equipe de gestão e pedagógica foi positivo. 
  
  
  

  
  

 



  

  
O indice de evasão no 1° semestre de 2014 foi de 19,5% e no 2° semestre de 
7,9, conforme tabela de aproveitamento escolar do BD CETEC. Uma redução 
de 11,6% na perda de alunos. O fechamento dos cursos de comércio e Teletec 
de comércio aos sábados colaboraram para esta redução. Projetos 
desenvolvidos e capacitações constantes para os professores mostrando a 
importância de novas metodologias são fatores colaborativos para estes 
indices.  
  
  

 

 

Denominação: BANCO DE DADOS 
 

Análise: 
 

Este indicador tem o propósito de nos mostrar, dentre outras,  a vida escolar e o 
aproveitamento escolar de toda a escola. 

É uma ferramenta muito utilizada pela  equipe pedagógica para obtenção de 
informações precisas sobre os números aos quais a escola está trabalhando e 
que, a partir destas constatações , criar ações dirigidas. O coordenador de 
curso , por exemplo, pode verificar a demanda do seu curso, as perdas e traçar 
metas para superarem as dificuldades .   
 

 

Denominação: VESTIBULINHO 
 

Análise: 
 

A demanda do vestibulinho na ETEC Marcos Uchôas Santos Penchel não é 
muito confortável, devido a região com várias etecs concorrentes e uma 
população de menos de 30.000 habitantes. 

Apesar das dificuldades externas nosso vestibulinho teve um aumento na 
demanda em 2015 em relação a 2014, conforme quadro abaixo. 

  

 2014 

Curso           Demanda   Inscritos     
    



Enfermagem  2,52   101      
    

Eletrônica                2,12                          85      
    

Administração    1,90                          76      
    

Administração         1,92                          77 

 (integrado)                

Programação           1,22                         49 

 Jogos Digitais          
     

Informática   1,65    66      
    

Informática               2,07                         83 

(integrado)            

Turismo Receptivo    1,45                       58      
    

Educação Básica       2,27                       91      
       

  

  

2015 

  

Curso               Demanda    Inscritos   
      

Enfermagem         3,60                144    
      

Eletrônica                       0,95                                           38 

(integrado)                             

Administração        1,90                                           76    



          

Administração               2,75                                          110 

 (integrado)                  

Informática        1,52                     61    
      

Informática                     2,80                                         112 

(integrado)           
  

Turismo                          1,22                                           49 

Receptivo           
            
            
            
            
      

  

Apesar dessas informações serem quantitativamente positivas , em relação a 
alguns cursos, sabemos da necessidade de intensificar nossos esforços para a 
divulgação da escola. Não podendo deixar de continuar trabalhando para  a 
melhora do nivel de satisfação dos alunos quanto à aprendizagem ,  que será 
um grande incentivo para os candidatos futuros.  
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Pontos Fortes 

  

 Localização 
 Crescimento da atividade turistica 
 Aumento do polo industrial regional 
 Criação da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
 Corpo docente capacitado e atualizado 
 Contato com órgãos públicos 
 Parcerias 
 Estrutura física 
 Reconhecimento da comunidade  

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

Situações - Problema 

  

 Excesso de oferta de cursos técnicos na região 
 Proximidade das Etecs nos municípios  da Região do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, com a mesma disponibilidade de cursos 
 Facilidade para cursar graduação, devido a grande oferta de faculdades 

e facilidades de programas governamentais para ingresso no nível 
superior 

 Diminuição da faixa etária populacional 

  
 

 

 



Prioridades  

  

 Acompanhamento pedagógico contínuo da vida escolar do aluno 
 Desenvolvimento de projetos interdisciplinares 
 Desenvolvimento de projetos comunitários 
 Capacitações Docentes 
  Parcerias, que proporcionem estágios, possibilidades de ingresso no 

mercado de trabalho de modo a motivar a comunidade escolar  

  
 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

  

 Realizar mobilização dos docentes para a crescente necessidade em 
motivar, viabilizar e incentivar o ingresso de alunos na sua pluralidade 
ao ensino técnico.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Desenvolver  projetos interdisciplinares que visem a inserção de alunos 
nas diversas faixas etárias ao ingresso do curso técnico 

 Desenvolvimento de projetos comunitários, voltado para incentivo ao 
ingresso em cursos técnicos, como viabilidade para o mercado de 
trabalho 

  Parcerias, que proporcionem estágios, possibilidades de ingresso no 
mercado de trabalho de modo a motivar a comunidade escolar  
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METAS 

 

 

 

 

 

  Meta 
  

 

 

Acompanhamento até 2016, de 100% dos alunos em relação a pratica do 
bullyng e sua interferencia no desempenho escolar    

 

Aumentar em 35%, no ano de 2015, a participação da escola em ações 
comunitárias de inclusão digital e social em relação ao ano de 2014    

 
Aumentar até 2017 , em 50%, as parcerias  

  

 

Capacitar até 2019, 100% dos professores e funcionários da secretaria 
academica, no sistema NSA   

 

Capacitar em 2015, 80% dos professores quanto a diversificação 
metodologica   

 

Conscientizar 100% da comunidade escolar mediante a vulnerabilidade 
do ecossistema   

 

Implantar até 2018 e capacitar 100% dos funcionários da Diretoria de 
Serviços para o uso das ferramentas evernote e dropbox    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15401
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15401
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=17013
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=17013
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15399
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15403
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15403
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15400
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15400
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=17238
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=17238
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15402
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php?acao=edicao&id=15402
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Os projetos apresentados para 2015  veem de encontro com que foi traçado 
nas situações problema da escola. 

No planejamento escolar, trabalhamos uma dinâmica ao qual todos os 
docentes e funcionários administrativos traçaram os pontos fortes e fracos da 
escola. Em seguida , apos a leitura de todos, pedimos que pensassem nas 
ações de melhorias dos pontos fracos  e que tornasse essas ideias em 
projetos.  Foi pedido para todos os segmentos da escola. 

A equipe gestora acompanhara os projetos , em todos os seus segmentos, 
através de um calendário organizado pelo professor/funcionário  responsável . 
Foi acordado que em todas as reuniões de curso , de gestão e pedagógica, 
também darão um feedback sobre o desenvolvimento.  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Projeto Data Inicial Data Final Responsável(eis) 

 

 

Leitrua e Escrita: 
Instrumento do saber e 
da cidadania 

13/04/2015 30/11/2015 Vania Lopes 

 
Projeto Mais Prática  06/04/2015 30/11/2015 

João Otavimar 
Lourenço (auxiliar 
de docente) e 
Elaine Maria do 
Prado (estagiária 
de informática) 

 

Práticas Inovadoras 
contribuindo nos 
indicadores escolares  

18/02/2014 18/12/2015 
Valéria Fernandes 
da Silva 

 

Bullying, e sua 
influência no rendimento 
escolar. 

03/03/2015 30/11/2015 
Simone Leite 
Azevedo 

 
TecnoInclusão 16/02/2015 30/12/2015 José Luís 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26503&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26503&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26503&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26230&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26240&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26240&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26240&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26223&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26223&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26223&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26232&referer=projetos.php


Andrade Carvalho 

 
Técnicos do Amanhã  06/04/2015 20/12/2015 

Valdelice Fátima 
Tavares de Souza 

 

Oficina de Manutenção 
Elétrica, Eletrônica e 
Mecânica. 

30/03/2015 30/11/2015 

Luiz Rogério 
Ribeiro Teixeira 
Ferraz e Felipe 
Cavalcante 

 

QUEM SABE MAIS 
MATEMÁTICA 

16/03/2015 30/11/2015 
Emiliana Bastos 
de Amorim 

 

Uso da estatistica para 
gerenciar o consumo de 
agua na etec 044  

23/03/2015 20/12/2015 
Bethoel H. 
Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26236&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26237&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26237&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26237&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26939&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=26939&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=27263&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=27263&referer=projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php?acao=edicao&id=27263&referer=projetos.php
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Projetos Futuros 
 

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

 

 

Os projetos apresentados para 2015  veem de encontro com que foi traçado 
nas situações problema da escola. 

No planejamento escolar, trabalhamos uma dinâmica ao qual todos os 
docentes e funcionários administrativos traçaram os pontos fortes e fracos da 
escola. Em seguida , apos a leitura de todos, pedimos que pensassem nas 
ações de melhorias dos pontos fracos  e que tornasse essas ideias em 
projetos.  Foi pedido para todos os segmentos da escola. 

A equipe gestora acompanhara os projetos , em todos os seus segmentos, 
através de um calendário organizado pelo professor/funcionário  responsável . 
Foi acordado que em todas as reuniões de curso , de gestão e pedagógica, 
também darão um feedback sobre o desenvolvimento.  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Projeto Data Inicial Data Final Responsável(eis) 

 

 

OTIMIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA DS 
COM USO DE 
FERRAMENTAS 
EVERNOTE E DROPBOX  

03/03/2015 30/12/2018 
Lilian A. 
Guimarães 

 

IMPLANTAÇÃO DE 
NOVO SISTEMA 
ACADÊMICO 
INFORMATIZADO  

05/01/2015 31/12/2019 
JOSÉ JORGE 
PRADO DA 
SILVA 

 

CACHOEIRA PAULISTA 
EMPREENDEDORA 

30/03/2015 30/11/2016 

Danilo Luiz da 
Silva, Luis 
Henrique Macedo 
e Silva 

 

SILVEIRAS 
EMPREENDEDORA 

30/03/2015 30/11/2016 
: Danilo Luiz da 
Silva, Luis 
Henrique Macedo 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26208&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26214&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26214&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26214&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26214&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26225&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26225&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26219&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26219&referer=projetosFut.php


e Silva, Wellington 
Ventura Cotrim 

 

PROJETO PARCERIA: 
EDUCAÇÃO E 
TRABALHO  

02/03/2015 30/12/2017 
MEIRE CARLOS 
DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26224&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26224&referer=projetosFut.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetosFut.php?acao=edicao&id=26224&referer=projetosFut.php
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PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

  

  
 

Ata  da  reunião  do  conselho  de  Escola               

             Aos  vinte e oito dias   do  mês  de  março   de  dois  mil  e quinze,  às 
nove  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 2015-
2019 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,  28  de  março  de  2015. 

  

Conselheiros presentes na reunião: 

  

PRESIDENTE: MARCIO MOTA DE CAMPOS 

 

REPRESENTANTE DOS COORDENADORES  DE CURSO: VALÉRIA 
FERNANDES DA SILVA 

 

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES: DANILO LUIZ DA SILVA  

 

REPRESENTANTE DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: 
LILIAN A. GUIMARÃES 

 



REPRESENTANTE DOS ALUNOS: ANA CLAUDIA ROSA 

 

REPRESENTANTE DE ORG. DE CLASSE: PATRICIA GUIMARÃES LIMA 

 

REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS: CARLOS MAGNO VIEIRA BASTOS 

 

REPRESENTANTE DE ALUNOS EGRESSOS: ALINE HUMMEL COSTA 

 

REPRESENTANTE DE ONGs: IVANI FERNANDES MAGRINI 

 

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

  
 


