
Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 
Etec Professor Urias Ferreira 

 De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, 
o Plano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as 
crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da 
análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade. 
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, 
anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos.  
  
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000) 
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          No mês de janeiro , iniciam - se -se os preparativos para o período de 
PLANEJAMENTO ESCOLAR previsto em Calendário Ecolar/2014. A equipe de Gestão reune-
se e analisa  o desempenho  da Unidade de Ensino em todos os seus aspectos .A partir de 
então ,são identificados os fatores mais relevantes  para serem discutidos  e avaliados durante 
o período de Planejamento Escolar. Neste momento também são efetuados os convites para 
alunos, funcionários, pais, empresários, representantes da gestão pública e pequenos 
proprietários da região, à participarem do planejamento , informando aos mesmos sobre a 
 importância desse evento, no qual são analisadas e decididas as propostas e 
metas para aprimorar e elevar o desempenho da  Escola. 

       As atividades de Planejamento são realizadas através de apresentação em multimidia, 
trabalho em grupos e oficinas, sendo apresentados os resultados dos indicadores de 
avaliação. Após os participantes analisarem as situações problemas , são  selecionadas e 
priorizadas as metas e objetivos de longos e curtos prazos para a elaboração de projetos que 
realmente atendam a Missão da Unidade Escolar , que estejam em consonância com a Missão 
do Centro Paula Souza.   

    O Plano Plurianual de Gestão -2014-2018 da ETEC PROFESSOR URIAS FERREIRA - JAÚ 
, foi elaborado após a análise de todos os instrumentos de avaliação que a escola dispõe 
(SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/2013 , OBSERVATÓRIO ESCOLAR/2013, 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO ESCOLAR /2013e outros indicadores relevantes, 
apresentados pela comunidade escolar durante o período de Planejamento Escolar. 

A seguir apresentamos alguns dos indicadores/2013: 



 ÍNDICES DE FREQUÊNCIA,EVASÃO,TRANSFERÊNCIA E PROGRE SSÃO PARCIAL. 

                              

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

                         

  

  



  

ÍNDICES DE PROGRESÃO PARCIAL:    
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Legenda das etapas 
 

I Levantamento de Dados e Informações 
II Análise dos Indicadores 
III Definição de prioridades; 
IV Definição de Metas / Projetos 

 

 

  

 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

  
       O Projeto Político Pedagógico é a identidade da Escola. Dentro deste contexto, a ETEC 
Prof. Urias Ferreira elabora seu projeto a partir do compilamento de uma série de informações 
adquiridas ao longo do tempo e da prática de reflexão sobre o atual desempenho da Unidade 
Escolar no seu aspecto pedagógico, tendo emvista sempre o seu compromisso com a 
sociedade. 
        A partir desta prática de reflexão e da análise do perfil sócio cultural e econômico dos 
educandos , surge a necessidade de redefinir metas e  objetivos em relação a  prática 
pedagógica, gestão escolar, desenvolvimento de projetos interdisciplinares , sociais, ações 
comunitárias, atividades de avaliação e recuperação, estágios, cooperativa-escola, parcerias e 
outras atividades afins. A partir deste processo resultou a elaboração do Plano Político 
Pedagógico da U.E. em relação aos vários segmentos da Unidade Escolar. 
        Elaborou-se então, uma Proposta Curricular  que propicie aos educandos a criatividade, 
responsabilidade, empreendedorismo e a construção de seu próprio conhecimento. A Proposta 
Curricular da ETEC – Jaú, além do oferecimento de  aulas práticas e teoricas estabelecidas 
nas Organizações Curriculares , enriquece os itinerários formativos  com o desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares e visitas técnicas e culturais. Dispõe também de Laborátorios 
Agroindustriais ,Informática, Salas de Projeção Audio Visuais e uma   uma variedade de 
recursos didáticos-pedagógicos que facilitam aos alunos à aquisição de habilidades  e 
competências nos diversos componentes curriculares dos cursos oferecidos e o professor é 



envolvido e atualizado com o avanço técnico científico atual e  reavalia  sua prática 
pedagógica, buscando inserir em suas aulas novos padrões que  despertem nos alunos  a 
criatividade, o envolvimento, o interesse e a vontade de descobrir novos caminhos .A escola 
utiliza também o Portal  Clickideia Tecnologia Educacional e o Clicktécnico, os quais 
 desenvolvem conteúdos educacionais e metodologias pedagógicas, concebidas para Web, de 
alta qualidade para alunos e professores do ensino médio e técnico , fomentando o uso das 
tecnologias no ensino. Os docentes neste contexto são conscientes de não ser meros 
aplicadores de conteúdos e sim estimular o aluno a construir seu próprio conhecimento.O 
professor deve ser organizado, cumprir prazos, horários e ministrar suas aulas com segurança 
e muita habilidade, devendo permitir sempre que o aluno demonstre seu conhecimento pelo 
assunto, opine, participe e interaja com o educador. A escola e o professor também não pode 
deixar de lado o lado humanístico da formação do técnico que iremos formar.  
 Ler e Aprender é outro ponto que deve ser estimulado por todos os professores, inicialmente 
através da leitura de assuntos de interesse dos alunos, começando por textos simples até os 
mais complexos, avaliando sempre se os alunos conseguem  interpretá-los.Através desta 
prática, podemos alcançar resultados ótimos, uma vez  que a leitura é base para o 
desenvolvimento de qualquer habilidade intelectual.  
  
A avaliação é outro tema muito discutido no ambiente escolar e o que utiliza--se nesta U.E. é a 
avaliação servindo como um diagnóstico do saber adquirido em sala de aula, o professor deve 
ver a avaliação como um instrumento  que avalia se o aluno está aprendendo ou não e em 
caso negativo, o educador deve rever a sua prática em sala de aula e/ou também investigar os 
“porquês” da não aprendizagem .A recuperação é fator importantíssimo dentro do processo de 
ensino aprendizagem e o professor deve estar atento e preparado para a realização das 
atividades de recuperação ,o qual deve ser considerado um processo contínuo,   trabalhado 
cuidadosamente e  respeitando as diferenças individuais, uma vez que cada  aluno  tem um 
ritmo de aprendizagem , e o professor deve utilizar instrumentos de avaliação  diversificados. 
 A Cooperativa-Escola dos Alunos da ETEC Prof º Urias Ferreira é  mais um projeto 
educacional proposto pelo Centro Paula Souza que possibilita o enriquecimento do aspecto 
pedagógico da U.E., pois os alunos tem a oportunidade de aprender todo o processo produtivo 
, desde o início da produção até a comercialização. É    uma instituição que atua junto a escola 
e administra a fazenda e a residência escolar e também   uma empresa constituída 
juridicamente e os cooperados são os alunos, professores e funcionários da Escola. A 
Cooperativa além de seu caráter pedagógico , gera recursos financeiros através da 
comercialização de seus produtos , viabilizando a implantação e a manutenção de vários 
projetos produtivos . 
 A Cooperativa Escola  empenha- se para ser  atuante ,estimulando a participação dos 
cooperados para que estejam  envolvidos e revezando em todas as etapas dos projetos 
propostos e até 2016 , espera –se  que os profissionais formados na ETEC Profº Urias 
Ferreira  tenham  responsabilidade técnica- profissional com capacidade de desenvolver 
projetos que lhes forem propostos no mundo do trabalho atual. 
       O Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, Filosofia e Sociologia integram as Organizações 
Curriculares dos Cursos Técnicos: Agropecuária,Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio,Administração ,Turismo Receptivo e Logística  oferecidos por esta U. E. . O TCC 
é uma ferramenta pedagógica muito  importante na medida que é uma produção do aluno que 
revela o desenvolvimento do mesmo , através da aquisição de habilidades e competências por 
meio de metodologias diversificadas, realizado durante o curso , sob a supervisão de 
professor  orientador, pois promove  a interação da teoria e da prática, do trabalho e da 
educação, garantindo a contextualização do currículo.A Língua Estrangeira - Espanhol é 
oferecida  para a 2ª série do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio  
através de Projeto, com aulas diversificadas abordando questões culturais, metodologias 
diferenciadas contemplando aulas teóricas e práticas através de conversação e produção de 
cartazes sobre os temas estudados. 
 O gestor da U.E.  exerce sua função com democracia, opina e propõe medidas para aprimorar 
todas as atividade escolares, buscando sempre o sucesso da U.E. exercendo sua liderança 
administrativa e pedagógica e valorizando o desenvolvimento das atividades de todos que 
atuam na escola. 
 O gestor  desenvolve suas atividades como um líder que pensa no progresso e no sucesso de 
toda a sua equipe e está ciente que sua equipe não limita- se somente a alunos, professores e 
funcionários, mas tem consciência que a equipe escolar vai além dos limites da escola, 



portanto os pais dos alunos e toda comunidade de forma geral deve ser mobilizada para juntar 
forças para atingir o principal objetivo da escola : a aprendizagem dos alunos, no sentido mais 
amplo desta frase.Outra função do gestor é sobre como  administrar os conflitos que surgem 
no dia  a dia, através do saber ouvir e entender, pois o gestor está ciente que o líder não 
consegue nada sozinho, depende de toda sua equipe para conquistar seus objetivos. 
 A realização de parcerias é fator importantíssimo dentro e fora da Unidade Escolar. 
Estabelecer parcerias com empresas , instituições públicas e privadas e organizações não 
governamentais ,  é meta desta U.E. a curto e a longo prazo. No final de 2010, foi realizada 
uma  parceria denominada PARCEIRO LAVRADOR, a qual tem por objetivo elevar a qualidade 
das aulas práticas oferecidas para os 130 alunos cooperados,através do  acompanhamento 
dos mesmos  em todas as etapas  do processo produtivo da cultura cafeeira.Nesta parceria a 
escola cede a área plantada ,2,60 há com 5250 pés de café e os implementos agrícolas 
disponíveis na U.E. e o Parceiro lavrador se obriga a realizar os tratos culturais ,cultivo , 
colheita e toda mão de obra necessária .A Cooperativa terá direito a 20% da produção 
cafeeira.Atualmente  a Cooperativa mantém Parceria de Cooperação Técnica Científica com a 
Usina Santa Cândida de Açúcar e Álcool LTDA, localizada no município de Bocaina. Esta 
parceria objetiva o desenvolvimento educacional dos alunos ,realizada através de atividades 
práticas que integra o processo de ensino aprendizagem , como visitas técnicas na Usina e 
aulas de campo numa área de 56 ha de plantio de cana nas terras da U.E. 
 A questão do Meio Ambiente é muito valorizada em sala de aula e dentro de todos os 
componentes curriculares dos cursos oferecidos pela U.E.Também é desenvolvido um Projeto 
Interdisciplinar de educação ambiental em área de preservação ambiental permanente(APP) 
no Córrego do Ribeirão da Prata, rio que atravessa as terras que pertencem a escola. A ETEC-
Jaú formalizou o  Convenio com o Instituto ProTerra e FATEC- Jaú para a consolidação do 
aprendizado na questão ambiental.No ano de 2013 foram realizadas várias palestras  e o curso 
Plantadores de Florestas para 20 alunos.Em 2013 iniciou-se a plantação de mudas de árvores 
nativas as margens do Ribeirão da Prata , devendo dar continuidade em 2014 pois está 
previsto a plantação de 2.000 mudas. 
 A escola também promove  as ações sociais, visando desenvolver nos educandos os 
princípios de ética e cidadania, que são realizadas através da organização de grupos 
voluntários  de alunos que participam das campanhas de doação de gêneros 
alimentícios,produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza para entidades beneficentes e 
 doação de sangue no Hospital Amaral Carvalho de Jaú.  
        A Educação Sexual, Planejamento Familiar e Prevenção ao Uso de Drogas,são temas 
abordados informalmente em salas de aula(com exceção de alguns componentes curriculares 
específicos) e para complementar e enriquecer essas informações ,a Escola oferece palestras 
extra  classe aos alunos e atendimento clínico por profissionais da Secretaria da 
Saude,do PAS localizado no  bairro Pouso Alegre de Baixo,  próximo à Unidade Escolar.  
  
     
 No ano de 2014, a Cooperativa- Escola manterá todos os projetos agropecuários. A longo 
prazo , ou até 2018 serão implantados outros projetos ,como o de Ovinocultura por exemplo. 
Este projeto será desenvolvidos através de um  Planejamento detalhado e o  Cronograma 
Operacional será divulgado à comunidade escolar, para que sejam utilizados na realização 
das  aulas práticas . Todos estes projetos são importantes para promover a 
interdisciplinaridade . 
  A ETEC PROFº URIAS FERREIRA administra quatro  classes descentralizadas no município 
de Pederneiras ,ministrado na EE ANCHIETA, oferecendo o Curso Técnico de Administração e 
uma classe de Curso Técnico em Logística. No 2º semestre de 2013 foi instalada a classe 
descentralizada na EMEF Profº Ismael Moratto- Curso Técnico em Administração no município 
de Torrinha , Classe descentralizada - Curso Técnico em Administração  na EMEF Ana Maria 
Mazalli ,município de Boa Esperança do Sul e Classe descentralizada no município de Brotas -
Curso Técnico em Turismo Receptivo ,sendo as três últimas citadas através de Convênio entre 
Prefeitura Municipal e Centro Paula Souza. 
           No  ano de 2013 a ETEC Profº Urias Ferreira   ministrou 06  cursos de Formação 
Continuada - Via Rápida e PEQ  nos municípios de Bocaina, Boracéia, Itapuí e Dois Córregos 
.Há previsão para 2014 oferecer cursos de Formação continuada através do Programa 
Pronatec. 

          
 



 ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

  

     *   ATO LEGAL DE CRIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 

              DECRETO Nº 52697/1970 

       *   Cursos oferecidos atualmente pela ETEC PROFº URIAS FERREIRA 

          1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  DE 
TÉCNICO DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA : 

               PLANO DE CURSO APROVADA PELA PORTARIA CETEC-156, de 
09/10/2012,publidada no DOE de 10/10/2012-Poder Executivo- Seção I -página 47. 

           2) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA  de Nível Médio de 
Técnico em Logística: 

               PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC -133,de 
04/10/2012,publicada no DOE de 05/10/2012-Poder executivo- seção I-página38.          

        3) HABILITAÇAO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO D E 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:  

               PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-157, de 
09/10/2012- publicada do DOE 10/10/2012 -  Poder Executivo-seção I-página 47. 

                  PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-
111 , de 18/10/2011 publicada do DOE 19/10/2011 -  Poder Executivo-seção 
I-página 70. 

                 PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-nº 
192 , de 26/09/2013 publicada do DOE 27/09/2013  -  Poder Executivo-seção 
I-página 41.. 

  

             4) HABILITAÇÃO PROFISIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:  

                PLANO DE CURSO APROVADO PELA   PORTARIA CETEC -133, de 
04/10/2012,publicada no DOE de 05/10/2012-C. 

              5)HABILITAÇÃO PROFISIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO DE TÉCNICO EM  TURISMO RECEPTIVO:  



PLANO DE CURSO APROVADO PELA   PORTARIA CETEC -162, de 
09/10/2012, publicada no DOE de 11/10/2012-Poder Executivo- Seção I- 
página 59-60, republicada no D.O.E. de 26/03/2013 -Poder Executivo- Seção 
I-página 43. 

  

 HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

              A Escola Técnica Estadual Profº Urias Ferreira, conhecida como Colégio Agrícola, 
está situada na Rodovia Jaú-Bariri, Km 17, no bairro Pouso Alegre de Baixo. 
            No final dos anos 50 foi realizado nos municípios de Jaú e Bocaina o projeto de 
reforma Agrária da Fazenda Pouso Alegre, de propriedade privada do Grupo Chamas. Foram 
divididos legalmente 3050 há em lotes de aproximadamente 20 há. 
            Com a implantação do projeto formou-se um novo bairro rural, denominado Bairro de 
Revisão Agrária, que contava com: 
• 103 lotes com área média de 20 há; 
• 5 reservas do Horto Florestal com área total de 970 há; 
• Áreas destinadas à implantação de rodovias vicinais. 

Os lotes eram habitados pelos proprietários, que tinham como principal atividade 
econômica a cafeicultura, mas também havia a criação de gado de corte significativa. 

      No ano de 1972 foi inaugurado no Bairro o “Colégio Técnico Agrícola”, atual Escola 
Técnica Estadual “Professor Urias Ferreira” – com área de 360 há até então considerados 
áreas de reservas. A Prefeitura Municipal de Jaú, desde 1970 vinha negociando junto ao 
Governo do Estado a destinação destas terras para a fundação da Escola e 11 lotes foram 
ocupados pela ETEC – Jaú. 

      A ETEC – Jaú iniciou suas atividades operando no sistema de Escola Fazenda, no 
qual co-existiam a parte pedagógica formal (com disciplinas técnicas e as do núcleo comum) e
o setor de produção (fazenda), com suas práticas educativas subdivididas em: 
• Laboratório de Prática de Produção (LPP) e Programa Agrícola Orientado (PAO). O 

LPP e o PAO tinham a função de fixar os conhecimentos teóricos e de incrementar a 
produção agropecuária; pois a produção era destinada para o auto-abastecimento da 
Escola e o excedente era comercializado pela cooperativa-escolar; então vigente no 
sistema de ensino técnico da época. 

• Paralelamente, funcionava um setor de extensão dos conhecimentos técnicos da 
Escola aos agricultores da região denominado “Preparação intensiva de Mão de Obra 
na Agricultura”-PIPMOA 

           O PIPMOA contava com quatro professores que realizavam cursos e atendimento 
técnico aos produtores rurais num raio de 50 Km da Unidade Escolar. Era um programa de 
grande abrangência, pois cada professor atendia, a cada três meses, cinco grupos de vinte 
agricultores em suas reuniões e cursos. 
            No período de 1971 a 1974 o PIPMOA foi muito bem sucedido, pois contava com o 
total apoio logístico da Secretaria da Educação, que custeava todos os gastos das viagens e 
garantia o tempo dos professores, formalmente remunerados para exercer essa função. 
            Em 1984 passamos por outra experiência bastante interessante, que nos coloca como 
capacitados para resolver problemas: o Convênio MEC-BIRD previa o aperfeiçoamento de 
estruturas físicas e a aquisição de máquinas e equipamentos às Escolas Agrícolas, com o 
objetivo de torná-las escolas-modelo. 
            Foram selecionados apenas duas Escolas, dentre as 32 existentes para participarem 
do Convênio, segundo critérios pré estabelecidos: situação geográfica, área , qualidade do solo 
e potencial de crescimento. 
            Em 1991, novamente fomos selecionados para participar de uma proposta, dentre as 
35 escolas existentes. Foram 6 as Escolas escolhidas para se integrar com a Universidade de 
São Paulo, através do “Projeto DRI - Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado”, promovido 
pela ESALQ/USP e patrocinado pela Fundação W.K.Kellogg. O Projeto, com duração prevista 
de três anos, visando o desenvolvimento da Escola, tanto no aspecto educacional , produtivo e 
organizacional , criando condições para que a mesma pudesse tornar-se um agente de 
desenvolvimento rural local. 



            Em 1994 a Unidade elaborou o Projeto para o Desenvolvimento: Escola Agrícola –
Comunidade Rural”, visando a melhoria da qualidade de vida de 25 famílias que vivem em uma 
área de assentamento realizado na década de 60 e também a melhoria da formação dos 
alunos através do contato com problemas reais vividos por pequenos agricultores. 
            Este projeto foi aprovado e financiado pela Fundação W.K.Kellog no ano de 1995 e 
teve a duração de três anos. 
            Neste mesmo ano através do convênio CEETEPS/VITAE, a Unidade passou a 
desenvolver o “Projeto Cooperativa-Escola”, possibilitando aos alunos a prática dos princípios 
do Cooperativismo e do gerenciamento de uma propriedade agrícola. 
            Em 1997, a U.E foi contemplada pela VITAE no 1º Concurso do Programa de Apoio ao 
Ensino Técnico e Agrotécnico. O Projeto Tecnologia para o Desenvolvimento Agropecuário 
teve como objetivo promover a melhoria do ensino técnico para atender as necessidades do 
mercado de trabalho e possibilitar o desenvolvimento sócio-cultural do aluno. Através deste 
projeto, foi implantado na Escola um Laboratório de Informática em rede com 18 
microcomputadores, suprimentos e acessórios de informática; biblioteca e aquisição de acervo 
bibliográfico e um Laboratório Agroindustrial para a produção de embutidos e defumados, 
obtendo o Registro de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP) sob nº 0797. 
            No ano de 2002 à 2005, a ETEC – Jaú realizou o Projeto de Desenvolvimento Social –
PRODESOL, patrocinado pelo Instituto Camargo Corrêa. Este projeto foi totalmente 
direcionado aos alunos residentes na Unidade Escolar com objetivo de melhorar a qualidade 
de vida. 
            Através de avaliações realizadas durante o projeto verificou-se um alto grau de 
satisfação entre os alunos, isto em virtude da oferta de oportunidades educativas, lúdicas, 
artísticas, musicais e  esportivas que favoreceu um ambiente escolar agradável, uma maior 
adaptação no âmbito escolar, entrosamento e amizade entre os alunos. 
            Continuando a trajetória da ETEC-Jaú, mais uma vez a mesma foi contemplada no 
Programa de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico – concurso 2004/2005 – VITAE com o 
Projeto “Ampliação das competências e habilidades na formação de técnicos para 
processamento de vegetais e leite”. 
            A importância deste projeto está centrado na qualidade de ensino, através das 
competências e habilidades adquiridas pelos alunos durante os cursos oferecidos pela Escola. 
            Outro fator importante relevante do Projeto foi a difusão de novas técnicas aos 
pequenos produtores do Bairro da Reforma Agrária e aumentar a receita da Cooperativa 
Escola da U.E., através da comercialização dos produtos excedentes. 
            A Unidade Escolar ao longo dos anos estabeleceu um bom contato com toda a sua 
comunidade, procurando atender as suas necessidades, como também a comunidade sempre 
demonstrou disposição para receber professores e alunos para visitas técnicas, empréstimos 
de máquinas e implementos, e outros atendimentos quando necessário. 
         Há uma parceria com a Usina Santa Cândida no plantio de cana de açúcar, no qual 
destaca-se o aspecto pedagógico, uma vez que os alunos têm a possibilidade de acompanhar 
todo o processo, desde o plantio até a colheita, além de gerar recursos financeiros para a 
Cooperativa Escola dos Alunos da ETEC Profº Urias Ferreira´,uma outra parceria foi firmada 
no final de 2010, chamada Parceiro Lavrador, direcionada para o desenvovimento de 
competências e habilidades dos alunos na cultura do café,gerando mais  recursos financeiros 
para a cooperativa para utilizar na implantação e manutenção de projetos próprios.A Etec 
também mantém parceria com para  a Secretaria do Meio Ambiente da P.M de Jaú , a qual 
também é essencialmente pedagógica  pois os alunos participam ativamente
dos eventos  realizados  pela Secretaria como; plantio de árvores no município, 
conscientização de preservação ambiental junto á sociedade e outras atividades . 
              No ano de 2010 a ETEC-JAÚ implantou o Curso Técnico em Meio Ambiente no 
periodo noturno com parceria com a Prefeitura Municipal de Jaú e o mesmo funcionou como 
classe em extensão na Escola Municipal Eneas Sampaio Souza, zona urbana do município. 
Ainda  neste mesmo  ano, foi implantado no período noturno o Curso Técnico em Meio 
Ambiente( Classe Descentralizada)  no municipio de Torrinha/SP, localizado a 65 KM da 
ETEC- Jaú. 
 Neste mesmo ano, implantou-se uma classe descentralizada no munícipio de Pederneiras, 
pelo Plano de Expansão II, do cursoTécnico em Administração. 
     No ano de 2011 não houve continuidade do curso Técnico em Meio Ambiente e foi instalado 



o curso técnico em Turismo Receptivo em classe descentralizada no município de Torrinha , 
através de convênio entre Prefeitura e Centro Paula Souza. 
     No ano de 2013, no 1º semestre a ETEC -Jaú está ministrando os seguintes cursos: na 
sede o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e o Técnico em 
Agropecuária e  no município de Pederneiras o Curso Técnico em Administração  e o Curso 
Técnico em Logística . No 2º semestre/2013 estaremos oferecendo   em classes 
descentralizadas o Curso Técnico em  Administração  no município de Torrinha e o Curso 
Técnico em  Administração no município de Boa Esperança do Sul  e no 2 º semestre/2013 
ofereceremos também o Curso do Programa Via Rápida -Manipulação de Alimentos no 
município de Itapui e cursos do Programa PEQ nos municípios de Dois Córregos , Boracéia 
,Itapui e Bocaina. 
        No ano de 2013 a Etec realizou parceria com o Instituto Pro Terra para a realização do 
projeto de APP as margens do Ribeirão da Prata ,o qual atravessa a escola. Deverão ser 
plantadas 2.000 mudas de espécies nativas.O Instituto Pro Terra realizou  os cursos de 
Plantadores de Florestas e Viveirista para os alunos ,professores e funcionários da 
ETEC.Muitas pessoas da comunidade externa  também participaram dos cursos. 
. 

  

 NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 
 

 Modalidade: Técnico 
 

 Descrição: 
 

  

A) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Agropecuária 
(4 módulos/4 semestres). 

�      Este curso exige a seguinte escolaridade: estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino 
Médio ou a conclusão do mesmo. Ao concluir os módulos I, II, III o aluno receberá a 
seguinte certificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Agente de Produção 
Agropecuária  O Agente de Produção Agropecuária é o profissional que acompanha e 
executa atividades agropecuárias e agroindustriais; participa de pesquisas, ensaios, 
aplicando técnicas de produção convencional sustentável. Após a conclusão do curso (4 
módulos) recebe a titulação de Técnico em Agropecuária.   

O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA forma o profissional que planeja, executa, 
acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e 
atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas rurais e 
promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários. 
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção 
sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e consultoria 
técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a 
biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social, extensão e 
capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção 
agropecuária.       

           

       Mercado de Trabalho: Empresas agropecuárias; empresas agroindústrias: 
frigoríficos, laticínios, indústrias de processamento de produtos de origem animal e 
vegetal; Instituições Públicas/ privadas de pesquisa, educação e extensão rural; 
cooperativas agropecuárias e fazendas; empresas de prestação de serviços 
agropecuárias, consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de 



agroquímicos; empresas de fertilizantes; empresas de máquinas, equipamentos e 
implementos agrícolas; destilarias e usinas de açúcar e álcool.  

  

                      

  

   B)   Habilitação Profissional Técnica  De Nível Médio De Técnico em 
 Logística:( 03 Módulos e 03 semestres) 
       REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso TÉCNICO EM LOGÍSTICA dar-se-á por meio de processo 
seletivo para alunos que tenham concluído, no mínimo, a primeira série do 
Ensino Médio. 
O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, 
com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de 
vagas oferecidas. 
As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira 
série do Ensino Médio, nas três áreas do conhecimento: 
• 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 
• 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 
• 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 



PERFIL PROFISSIONAL DAS QUALIFICAÇÕES:  

 MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA  

MÓDULO II – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE PROCESSOS 
OPERACIONAIS  

O AUXILIAR DE PROCESSOS OPERACIONAIS é o profissional que auxilia na execução das 
atividades de planejamento e operação de recebimento, de conferência, de armazenagem de 
materiais, de programação de produção, de separação e distribuição de produtos, de 
levantamento de dados para custeio das operações e para elaboração de relatórios e gráficos 
de acompanhamento (follow-up) de processos operacionais. 

  

MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Ní vel Médio de TÉCNICO EM 
LOGÍSTICA 

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão 
dos processos de planejamentos, operações e controles de programação da 
produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de 
equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, 
de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e 
produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. 
Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e 
higiene do trabalho no sistema logístico. 

MERCADO DE TRABALHO  

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor . 

 . 

  

POR GRAFICO DE LOGISTICA 

  

            

                                             



 C) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em 
Administração (3 módulos/3 semestres). 

�      Este curso exige a seguinte escolaridade: estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino 
Médio ou a conclusão do mesmo. Ao concluir os módulos I e II o aluno receberá a 
seguinte certificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente 
Administrativo  O Assistente Administrativo é o profissional que assessora os 
executivos no desempenho de suas funções, gerenciando informações, auxiliando na 
execução de rotinas administrativas. Coordenam e controlam equipes e 
documentos. Após a conclusão do curso (3 módulos) recebe a titulação de Técnico em 
Administração.  

       

 O Técnico em Administraçã é o profissional que adota postura   ética na execução da rotina 
administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, 
Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e 
auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta 
ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas 
de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. 

  

     MERCADO DE TRABALHO :  Instituições públicas , privadas e do terceiro setor. 

  

  

  

  

  

  

  D) Habilitação Profissional Técnica De Nível Médio de Técnico em Turismo 
Receptivo (03 semestres)  



 REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO dar-se-á por meio de processo 

seletivo para alunos que tenham concluído, no mínimo, a primeira série do Ensino 

Médio. 

O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com 

indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas 

oferecidas. 

As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira série 

do Ensino Médio, nas três áreas do conhecimento: 

• Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 

• Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 

• Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser 

utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles 

notificados por ocasião de suas inscrições. 

O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do 

módulo anterior, ou por reclassificação. 

CAPÍTULO                            

ERFIL PROFISSIONAL DAS QUALIFICAÇÕES 

MÓDULO I – Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE 
ATIVIDADES 

RECREATIVAS 

O ASSISTENTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS é o profissional que atua no 
processo de 

recepção e hospedagem. Executa os procedimentos relativos à entrada e saída de 

hóspedes, assim como atua na organização e execução das atividades de recreação, 

lazer e entretenimento aplicando técnicas adequadas aos diferentes clientes. 



 MÓDULO II  - Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE 
EVENTOS EM 

SERVIÇOS TURÍSTICOS 

O ASSISTENTE DE EVENTOS EM SERVIÇOS TURÍSTICOS é o profissional que 
auxilia na 

viabilização, organização, construção de orçamentos e execução dos eventos. Utiliza 

técnicas para condução do cerimonial, recepção de clientes, organização e decoração 

dos espaços e montagem de mesas, assim como utiliza as técnicas que envolvem a 

arte da hospitalidade para receber com excelência, objetivando a satisfação dos 

clientes.                                  

  

MÓDULO III  – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

TURISMO RECEPTIVO 

                                    PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO  

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  

O Curso TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO forma profissionais aptos a 
trabalharem em 

diversos setores da área 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. 



  

  
 Habilitações associadas: 
 Administração 
 Logística 
 Agropecuária 
 Turismo Receptivo 
  

 

 

 

 Modalidade: Integrado 
 

 Descrição: 
 

  

D) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: (1ª 

SÉRIE) 

Requisitos de Acesso  

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio de processo seletivo para alunos que tenham 
concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. 

O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com 
indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas 
oferecidas. 

Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser 
utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos 
deles notificados por ocasião de suas inscrições. 

O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do 
módulo anterior, por reclassificação ou transferência. 

  

    Ao concluir a 1ª e 2ª série o aluno receberá a seguinte certificação:  Agente de 
Produção Agropecuária.O AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA é o 
profissional que acompanha, executa atividades agropecuárias e agroindustriais, 

 



participa de pesquisas, ensaios, aplicando técnicas na produção convencional e nos 
sistemas alternativos de produção sustentável na gestão da empresa/ propriedade 
rural/ familiar.   

O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  é o profissional que planeja, executa, 
acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e 
atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas rurais e 
promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários. 
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção 
sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e consultoria 
técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a 
biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social, extensão e 
capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção 
agropecuária.    

              

      Mercado de Trabalho:   

Empresas agropecuárias; empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, indústrias de 
processamento de produtos de origem animal e vegetal; instituições públicas, privadas 
de pesquisa, educação e extensão rural; cooperativas agropecuárias e fazendas; 
empresas de prestação de serviços agropecuários, consultorias e assistência técnica; 
empresas fornecedoras de agroquímicos; empresas de fertilizantes; empresas de 
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas; destilarias e usinas de açúcar e 
álcool.  Através do gráfico abaixo podemos observar algumas características desta 
classe: idade, município de residência, provenientes de zona urbana e escolas 
públicas, conclusão do ensino médio e opção por este curso:  

   

�             

  

                       
 Habilitações associadas: 
 Agropecuária (Integrado) 
  

 

 

 

 

 
 



 AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2014 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Administração 1º Módulo Noite 40 01 
Administração 2º Módulo Noite 78 03 
Administração 3º Módulo Noite 24 01 
Agropecuária 3º Módulo Manhã 22 01 
Agropecuária (Integrado) 1ª Série Manhã 35 01 
Agropecuária (Integrado) 2ª Série Manhã 25 01 
Agropecuária (Integrado) 3ª Série Manhã 22 01 
Logística 3º Módulo Noite 21 01 
Turismo Receptivo 1º Módulo Noite 40 01 

 

Soma total 11 307 
  

 

 AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2014 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
  

  

 CLASSES DESCENTRALIZADAS 
 

 Localização: Município de Pederneiras- EE Anchieta 
 Coordenador:Maria Angélica Berchol da Silva 
 Parcerias: Plano de Expansão 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Administração 1º Módulo Noite 40 01 
Administração 2º Módulo Noite 27 01 
Administração 3º Módulo Noite 24 01 
Logística 3º Módulo Noite 21 01 

  

 

 

 Localização: Município de Brotas- EMEF Álvaro Calado 
 Coordenador:Marcia Regina Seresuela 
 Parcerias: Prefeitura Municipal de Brotas 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Turismo Receptivo 1º Módulo Noite 37 01 
  

 

 

 Localização: Município de Torrinha - EMEF Profº Ismael Moratto 
 Coordenador:Thiago Valencise 
 Parcerias: Prefeitura municipal de Torrinha 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Administração 2º Módulo Noite 24 01 
  

 

 

 Localização: Município de Boa Esperança do Sul - EMEF Ana Maria Mazalli 
 



Coordenador:Donizeti Anésio Basso 
 Parcerias: Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul 
 

 Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 
 

Administração 2º Módulo Noite 27 01 
  

  

  

 

 RECURSOS HUMANOS 2014 
 

    Este segmento encontra-se defasado em relação a mão-de-obra necessária para o 
desenvolvimento de atividades de vários setores. Não há bibliotecário, almoxarife, 
motorista, , trabalhador braçal.  O quadro pessoal desta U.E. não é homogêneo e de 
grande diversidade de opiniões. No entanto, neste quesito temos grande parte de 
professores e funcionários de alto potencial técnico  de trabalho. A equipe gestora 
empenha-se para que o desenvolvimento das ações sejam realizadas coletivamente.  

 

 Nome: Alexandre Estevam Pires Nogueira 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 Atividades: Auxiliar sob Supervisão nas atividades de: - Planejamento para montagem do sistema de previsão das necessidades de 

materiais e serviços, racionalizando custos na solicitação e análise de cotações e na negociação de preços, prazos e condições de pagamento  
- Controle de material a ser utilizado , bem como na execução de atividades de lançamento em planilhas e conferência de entradas e saídas de materiais ou 
serviços solicitados confrontando notas e pedidos.  - Colaborar no atendimento de solicitações (requerimentos) entregues na 
Diretoria de Serviços, no preenchimento dos requerimentos; - Auxiliar no atendimento ao público, através de telefone ou pessoalmente 
sendo que algumas informações sejam realizados diretamente ou direcionados. -Execução de atividades que desenvolvam conhecimentos na Área de Pessoal/ 
Recursos Humanos com a confecção de planilhas no Excel, tabelas de controle, preenchimento de declarações e operacionalização de informações por meio de 
sistemas informatizados. - Solicitação de documentos para admissão e contratação; 
- Encaminhamento de documentos aos setores competentes; - Requisitar ou enviar documentos aos arquivos; 
- Fazer e controlar livro ponto/cartão ponto - Controlar entrada e Saída do malote 
- Receber, controlar e enviar contas de energia elétrica, sistema de telefonia  
 . 

 

 

 

 

 Nome: Ana Sheila de Couto Trindade Moraco 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Educação Artistica/MatemáticaProfessor I - Preparar e ministrar suas aulas com 

eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, 
inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as 
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções 

 

 

 

 

 Nome: Andre Flavio Sodre Teixeira 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 



Atividades: TÉCNICO AGRICOLA - realizar serviços relativos à programação, assistência, controle e orientação dos trabalhos referentes a agropecuária em auxiílio de 
atividades de ensino. 

 

 

 

 

 Nome: Antonio Roque Cecato - readaptado 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Reparador Geral - Executar tarefas de manutenção e reparos, realizando serviços de eletricidade, hidráulica, marcenaria, alvenaria e pintura 
 

 

 

 

 Nome: Aparecida Claro Moreira da Silva 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Cozinheira - Preparar alimentos sob supervisão de Nutricionista,d e modo que 

assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e a apresentaçao da refeiçaõ a ser servida. 
 

 

 

 

 Nome: Aparecida Marta Rosa Gomes 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades:  
 

 

 

 

 Nome: Carlos R. de Oliveira - Afastado como Supervisor Rural 
 

 Cargo/Função: Auxiliar de Docentes 
 Atividades: Auxiliar Docente - Responder pelas atividades práticas do ensino de segubdo 

grau, instruindo e orientando alunos através de informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas dos laboratórios e oficinas. Zelar pela 
conservação de equipamentos e instalações, bem como cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. 

 

 

 

 

 Nome: Conrado Luis Biliero 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor II - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. Graduação/Licenciatura:Zootecnia 

 

 

 

 

 Nome: Denilson Bessi 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Graduação: 

AdministraçãoProfessor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de 
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer 
a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Dirce Ap. de Lourdes Bottura - readaptada 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor V - Desenvolver ações na Biblioteca: orientaçao a alunos a pesquisas e 

consultas, organização e disponibilidade de livros nas prateleiras, fotocópias e fax de documentos 



Liceciatura: Lingua Portuguesa/Inglês/Espanhol 
Atendimento na sala de Leitura 

 

 

 

 

 Nome: Donizete Anésio Basso 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor I - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Graduação:Administração 

 

 

 

 

 Nome: Fernanda Aparecida Antonio Sales 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 Atividades:  
 

 

 

 

 Nome: Florida Rosa Mali 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Licenciatura Ciências Biológicas Professor I - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em 

geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de 
exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções 

 

 

 

 

 Nome: GISELE ZABALIA 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor I - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções 

 

 

 

 

 Nome: Ivair Chio 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Jair Ferreira 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, 

bem como a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o 
atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de atuação. 

 

 

 

 

 



Nome: Joao Carlos Pinto de Camargo 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Trabalhador Braçal - Executar tarefas braçais, utilizando-se de máquinas ou equipamentos de manuseio simples. 
 

 

 

 

 Nome: João Erasmo Berchol da Silva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Licenciatura Geografia/História 

Coordenador da área de Gestão Pedagógica 
 

 

 

 

 Nome: Juliana Aparecida Vivi 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a 

prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme 
sua área de atuação. 

 

 

 

 

 Nome: Juliane Ap. Fernandes Miranda 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a 

prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme 
sua área de atuação. 

 

 

 

 

 Nome: Leda Ap. Modolo Broio 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Diretor de Serviço Acadêmico - Prestar assistência em assuntos relativos a área de atuação, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo 

atividades de planejamento, organizaçaõ, avaliação, controle e orientação 
 

 

 

 

 Nome: Leonardo Diniz Ramirez Casola 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Loyse Fernanda Menezes 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Graduação:AdministraçãoProfessor - Preparar e ministrar suas aulas com 

eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, 
inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as 
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Luiz Roberto de Lazari 
 

 



Cargo/Função: Auxiliar de Docentes 
 Atividades: Auxiliar Docente - Responder pelas atividades práticas do ensino de segubdo 

grau, instruindo e orientando alunos através de informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas dos laboratórios e oficinas. Zelar pela 
conservação de equipamentos e instalações, bem como cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. 

 

 

 

 

 Nome: Marcelo Aparecido Alonso 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Prof I - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. Licenciatura : Língua portuguesa/espanhol/inglês 

 

 

 

 

 Nome: Marco Antonio Cassole 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Operador de Máquinas Operatrizes - operar máquinas agrícolas motorizadas 

para desenvolver atividades agrícolas 
 

 

 

 

 Nome: Maria Angelica Berchol da Siva 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor II - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Licenciatura:Geografia/Historia 

 

 

 

 

 Nome: Maria Aparecida Pereira Gozo 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Orietadora Educacional 
 

 

 

 

 Nome: Maria do Carmo B.Y.Lima 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Diretor de Serviço Administrativo - Dirigir as aividades sob sua responsabilidade, planejando, oganizando, e controlando as mesmas, para assegurar os resultados 

fixados e assistir a Administração da Unidade 
 

 

 

 

 Nome: Maria Fatima Bosio - Afastada na função de Diretor de Escola 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor VI - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Graduação/Licenciatura:Médica Veterinária 

 

 

 



 

 Nome: Maria Ines Tessaroli Cruz - readaptada 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor V - Desenvolver funçoõs de manutenção dos computadores e periféricos do Laboratório e Biblioteca e demais atividades administrativas, não 

estando impedido de exercer outra atividade para a qual se julgue capacitada. Graduação: tecnologia em Processamento de Dados 
Atendimento na sala de Leitura 

 

 

 

 

 Nome: Matheus dos Santos Barbosa 
 

 Cargo/Função: Estagiário 
 Atividades:  
 

 

 

 

 Nome: Márcia Regina Seresuela 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: ProfessorII - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Licenciatura: Educação Fisica Professora Orientadora Cooperativa escola 

 

 

 

 

 Nome: Osmar de Santis 
 

 Cargo/Função: Auxiliar de Docentes 
 Atividades: Auxiliar Docente - Responder pelas atividades práticas do ensino de segubdo 

grau, instruindo e orientando alunos através de informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas dos laboratórios e oficinas. Zelar pela 
conservação de equipamentos e instalações, bem como cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. 

 

 

 

 

 Nome: Osmar Martins Floret Junior 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor V - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. Coordenador de Área - Responsáveis pelo conjunto de ações destinadas ao 
planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógico e 
administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos mantidos pelas ETECs 
Licenciatura:Quimica 

 

 

 

 

 Nome: Pamela Cristiane Rabaldelli 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor II - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 



de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
 

 

 

 

 Nome: Paula Valerio Drago 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções 

 

 

 

 

 Nome: Paulo Roberto Chaim 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor VI - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Coordenador de Área - Responsáveis pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das 
atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógico e administrativas, bem como pela otimização dos recursos físicos e didáticos 
disponíveis para os cursos mantidos pelas ETECs Licenciatura/Engenheiro Agriemensor/Direito 

 

 

 

 

 Nome: Plinio Benedito Giusepin 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Servente - Executar serviços de limpeza, conservação e higiene das instalações, 

móveis e utensílios 
 

 

 

 

 Nome: Priscila Carla Pereira 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Graduação:Administração Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de 

caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer 
a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Raphael Machado 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Regina Celli Esplugues Afonso Garcia Guedes 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a 



prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme 
sua área de atuação. 

 

 

 

 

 Nome: Ricardo Aparecido Pereira dos Santos 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor I - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Rodrigo Garcia Hashiguchi 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, 

bem como a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, visando o 
atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de atuação. 

 

 

 

 

 Nome: Silvio Manoel - licença de saude 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Vigia - Efetuar a vigilância nas dependências da Instituição, percorrendo-a 

sistematicamente e inspecionando-a para evitar entrada de pessoas estranhas, roubos, incêndios e outras anormalidades 
 

 

 

 

 Nome: Simone de Souza Tavares Nunes Teodoro 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor- Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Taisa Andrea Sant´anna 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor V - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Licenciatura: Matemática Professora Responsável por Laboratório 

 

 

 

 

 Nome: Teresinha Ap. Bottura Bianco 
 

 Cargo/Função: Administrativo 
 Atividades: Assistente Administrativo - Executar atividades à anotação, redação, digitação, 

organização de documentos, bem como controlar todas as atividades relacionadas com a folha de pagamento de pessoal e outras tarefas 
administrativas para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da área de atuação 



 

 

 

 

 Nome: Thiago Valencise 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Thomaz de Siqueira Arello 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Vanderleia Valeria de Melo 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e 

assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos 
vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes 
ao bom desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 Nome: Viviana Francischini Trova 
 

 Cargo/Função: Docente 
 Atividades: Professor III - Preparar e ministrar suas aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 

didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive concursos vestibulares ou de admissão, integrar bancas de exame, comparecer a reuniões 
de finalidade pedagógica e administativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções. 
Licenciatura:Língua portuguesa/Inglês/Espanhol 

 

 

  

  

 RECURSOS FÍSICOS 
 

       A ETEC Prof. Urias Ferreira possui 360 ha, sendo 14.940 m2 de área construída. 
Foram realizadas reformas em várias instalações físicas da Escola, com melhorias  
evidentes nos alojamentos dos alunos, setores pedagógicos, administrativos, técnicos, 
cozinha e refeitório. Ainda é necessário outras reformas  para garantir o 
desenvolvimento das atividades escolares, como a  reforma dos banheiros coletivos dos 
alunos, telhado do galpão, arquivo permanente, salas de aula, sala dos professores , sala 
da coordenação pedagógica,,suinocultura, avicultura e cobertura da quadra esportiva. 

     A U.E. está dividida em áreas de plantio e culturas, tais como: café, cana-de-açúcar, 
eucalipto, pomar, culturas anuais, pastagens, matas e banhados. Para cada cultura é 
realizada a análise de solo, correção e adubação perante os resultados. O manejo do solo 



é feito segundo o tipo de cultura a ser implantado. O plantio é realizado de acordo com 
a cultura em questão. O controle de pragas e plantas daninhas é feito com pulverizações 
mecânicas e manuais segundo as necessidades. Dependendo da cultura a colheita pode 
ser de forma manual ou mecanizada, com a terceirização do equipamento e mão de 
obra. É realizada a irrigação por aspersão e de superfície do setor de hortas . A 
distribuição das culturas e pastagens é feita de modo a facilitar o manejo e 
consequentemente à economia de recursos.  Devemos levar em conta que: 

 A)      A moradia de um funcionário e a residência dos alunos não estão em áreas que 
ofereçam perigo ou riscos a saúde e/ou acidentes.      

 B) As estradas e acessos são seguros e não apresentam perigo aos trabalhadores e 
alunos. 

Abaixo descrevemos a área total e as porcentagens de área agricultável e de reserva : 

 ÁREA TOTAL: 360 ha  `´Area de Proteção Ambiental :120 ha = 36 %           Reserva: 
240 ha = 64% 

  
PROJETOS  AGROPECUÁRIOS/ 2014  
  

  
Área  Projetos 

(cultura)  
Área ha  Área Útil 

(%) 
1 Abacate 2,5 0,66 
2  Café  4,5  1,18 
3 Milho/ Soja 3 5 
4 Horta 

Diversa 
0,5 0,39 

5  Cana de 
Açúcar 

56,0 4,18 

6 Estufa 
(Hortaliças) 

0,04 0,01 

7  Pastagens  35   
8  Cunicultura  06   

9 Banana 0,5 0,05 
10 Jardinagem  0,1  0,03 
11 Viveiricultura  0,001  0 
        
13 Eucalipto 2,5 0,87 
14 Mata 255,9 67,32 
15 Pastagens 45 11,84 
16  Cunicultura  06   
17 Área de 

Proteção 
Ambiental 

24,5 6,37 

18 Pasto 
rotacionado 

 2   

19 Bovino de 
leite 

12 vacas  Girolanda 

20 Bovino de 
corte 

02 touros nelore 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MAPA DE USO ATUAL DA TERRA  
  

60 vacas 

13 
novilhas 

21 Equinos 02 cavalos srd 
22 Suínos 12 matriz 

fêmea 

01 
reprodutos 
macho 

  

23 Aves 
postura 

300 
poedeiras 

  

        



  

Manejo de Solos                    

     Na Gleba A (sede) são realizadas as análise de solos e as devidas correção com 
plantio semi-direto e convencional com plantio de milho, cana, café e eucalipto com 
plantio em nível com terraços de base média. Na área de pastagens é feito o controle 



químico e mecânico de pragas e invasoras. Os pomares foram plantados em nível 
acompanhando as técnicas de espaçamento de cada cultura. Os pastos são divididos em 
áreas não eqüitativas e cercas elétricas e são realizadas rotações temporais com 
suplementação alimentar com cana-de-açúcar e silagem na época da seca. A horta é 
irrigada por aspersão dependendo das condições climáticas. Na gleba B (“120”) temos 
uma pastagem plantada com correção do solo e construção de terraços de base estreita. 
A mata ocupa a maior parte desta área e pela declividade e vegetação nativa está sendo 
mantida como área de preservação.   

      Descrição de Fontes de Água  A escola tem fontes de abastecimento um poço 
artesiano novo, que abastece toda a escola incluindo os setores zootécnicos e uma nascente 
natural, na qual se realiza a captação de água para abastecimento da horta e das culturas de 
inverno. Em uma das divisas há um córrego, chamado de Ribeirão da Prata que atravessa o 
município, onde estão sendo reflorestadas as margens. Este manancial pode ser utilizado 
como fonte de água para irrigação de algumas áreas.  

      Descrição da Flora  Na área de preservação temos mata nativa com espécies da região. 
Nesta área foi realizado um projeto do governo (“Projeto Madeira de Lei”) onde foram 
plantadas algumas espécies. Algumas variedades da escola são: angico, barbatimão, 
candeia, leiteiro, ipê, imbaúba, sangria d’água, jatobá, jequitibá, jurubeba.   

     Descrição da Fauna  Na área da fazenda são localizados animais de varias espécies 
como: tatu. cobras (cascavel, jibóia, jararacas e jararacuçus), teiús, capivaras, cachorros do 
mato. Pássaros como: canários da terra,sabias, tizius, anus brancos e pretos, gaviões, 
coleiras, rolinhas, pardais, periquitos e maritacas. Ha também urubus e garças.   

      Análise das temperaturas do município de Jaú           

      A média das temperaturas anuais é de 22.93 Cº, o que representa uma média 
adequada para a germinação da maioria das culturas. Porém, durante os meses de maio 
até setembro a média cai para 20,98 Cº saindo de um momento ótimo para a 
germinação das principais culturas.  
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 CHUVAS / TEMPERATURAS 

  

  



 

  

   

  

  

Análise do Zoneamento Agrícola na Região de Jaú    

  

      De acordo com o zoneamento agrícola da região as culturas na fazenda da ETEC são 
plantadas dentro dos prazos, minimizando os riscos com eventos climáticos.   

       Fatores de Risco Climáticos   Na escola não encontramos muitos problemas com a 
geada. Porém temos freqüências de estiagens afetando as atividades agrícolas. Temos 
observado que as secas são freqüentes ao longo dos anos.   

     Impacto Ambiental   Não encontramos características para identificar impactos 
ambientais muito importantes na área da escola, porém citamos as características mais 
notadas em relação aos impactos ambientais: - O córrego que corta a fazenda teve seu 
volume de água diminuído devido ao assoreamento na nascente desmatamento nas 
áreas cortadas pelo referido córrego. 
  

 

 Localização: Setor agrícola 
 

 Identificação do 
Ambiente: Casa funcionário 

 Área: 73,29 
 Descrição: Casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro para moradia do funcionário contratado pela Cooperativa-Escola 
 

 

 

 

 Localização: Pedagógico 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de aula 
 Área: 484,65 
 Descrição: 7 salas de aula para ensino-aprendizagem 
 

 



 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Diretoria, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Sala de Professores 

 Área: 167,40 
 Descrição: setor administrativo (acadêmico/administrativo e pedagógico) 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Diretoria de Serviços Acadêmico, Diretoria de Serviços Administrativo 

 Área: 83,70 
 Descrição: setor administrativo (acadêmico/administrativo) 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Arquivo permanente 

 Área: 41,85 
 Descrição: Arquivo de documentos 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Sala Assistente Técnico Administrativo 

 Área: 41,85 
 Descrição: atividade administrativa 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Sala Técnica, Sala dos Serventes, Sala Vigia 

 Área: 125,55 
 Descrição: Guarda de materiais de trabalho de suas respectivas funções 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Copa/Cozinha 

 Área: 41,85 
 Descrição: Preparação de cafés, lanches, sucos.... 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Quarto de hóspede 

 Área: 83,70 
 Descrição: Receber visitas (palestrantes, alunos...) 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Solos 

 Área: 65,00 



 Descrição: Análise de Solo 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Informática I 

 Área: 97,50 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Informática II 

 Área: 69,23 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Processamento de Produtos Cárneos 

 Área: 99,54 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Processamento Produtos Lácteos 

 Área: 70,58 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Processamento de Vegetais 

 Área: 39,90 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Laboratórios 
 

 Identificação do 
Ambiente: Física, Química e Biologia 

 Área: 65,00 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Pedagógico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Cooperativa 

 Área: 97,50 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas teóricas e práticas 
 

 

 

 

 Localização: Pedagógico 
 

 



Identificação do Ambiente: Biblioteca 
 Área: 44,50 
 Descrição: Desenvolvimento de competências e habilidades em aulas práticas e 

teóricas 
 

 

 

 

 Localização: Pedagógico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Sala de palestras 

 Área: 180,00 
 Descrição: Sala Ambiente para complementação do processo ensino-aprendizagem 
 

 

 

 

 Localização: Pedagógico 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de Recursos Audio-Visuais 
 Área: 70,00 
 Descrição: Sala ambiente para continuidade do processo ensino-aprendizagem 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do Ambiente: Capela 
 Área: 14,19 
 Descrição: Sala Ambiente para reflexão 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do Ambiente: Galpão 
 Área: 420,00 
 Descrição: Eventos 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do Ambiente: Sala Atendente de Classe 
 Área: 59,05 
 Descrição: Guarda de materiais 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do Ambiente: Refeitório 
 Área: 272,00 
 Descrição: Servir refeição para os alunos residentes, funcionários e professores 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do Ambiente: Cozinha 
 Área: 137,48 
 



Descrição: Preparo de alimentos 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Alojamentos (38) 

 Área: 1590,74 
 Descrição: Atender o Sistema de Residência Escolar da UE 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Garagem 

 Área: 273,90 
 Descrição: Guardar os veículos da U.E. 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Oficina 

 Área: 267,12 
 Descrição: Reparos 
 

 

 

 

 Localização: Administração 
 

 Identificação do 
Ambiente: Galpão de Máquinas 

 Área: 81,38 
 Descrição: Guardar tratores e implementos da U.E. 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Aviário - corte e postura 

 Área: 479,44 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Suinocultura 

 Área: 684,29 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Bovinocultura - leite/corte 

 Área: 729,28 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do 
Ambiente: Cunicultura 



 Área: 162,54 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas práticas 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de insumos veterinários 
 Área: 45,50 
 Descrição: Armazenar produtos veterinários 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do Ambiente: Sala de insumos agricultura 
 Área: 77,95 
 Descrição: Armazenar produtos agrícolas 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do Ambiente: Cocho 
 Área: 195,00 
 Descrição: Alimentação de bovinos 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do Ambiente: Tulha 
 Área: 54,50 
 Descrição: Armazenagem de produtos agropecuários 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 
 

 Identificação do Ambiente: Silo 
 Área: 41,44 
 Descrição: Armazenar alimentos para bovinos 
 

 

 

 

 Localização: Setor agrícola 
 

 Identificação do Ambiente: Estufas 
 Área: 420m 
 Descrição: Cultivo de verduras e legumes 
 

 

 

 

 Localização: Setor agrícola 
 

 Identificação do Ambiente: Viveiro 
 Área: 410 
 Descrição: Germinação de mudas e sementes 
 

 

 

 

 Localização: Setor zootécnico 



 

 Identificação do Ambiente: Instalação para manejo de bovinos 
 Área: 80,00 
 Descrição: Desenvolvimento de aulas práticas 
 

 

  

  

 RECURSOS MATERIAIS 
 

          A Escola está sendo equipada nos diversos setores. Há uma melhoria 
evidente nas condições e quantidades de recursos materiais que resultam 
numa melhor qualidade de ensino. Nos setores técnicos/pedagógicos houve 
uma grande aquisição de materiais didáticos que favorecem a aquisição de 
competências e habilidades pelos alunos, nos diversos componentes 
curriculares dos curso oferecidos pela ETEC.  

       

  
 

 Quantida
de Bem Departamento/Ambie

nte 
 

1 Adubador de cobertura Máquinas e implementos 
2 Ar condicionado Laboratório de Informática 
3 Arado Máquinas e implementos 
1 Armario de aço/Impressora matricial/Tela de retroprojetor/Lousa branca/Extinor de incên Laboratório de Informática 
3 Armário de 4 portas Sala do Café 
2 Armário de aço 2 portas Sala da Direção 
6 Arquivos de aço 4 gavetas Arquivo Permanente 
2 Arquivos de metal/Estante de metal aberta Biblioteca 
1 Atomizador, Cultivador/Adubador 2 linhas, Tanque Máquinas e implementos 
1 Autoclave, Compressor, Máquina de solda, Bancada Oficina 
1 Balança eletrônica, Quadro de avisos, Extintor de incêndio, armário de 2 p Cooperativa 

1 Balança/Phgâmetro/Mesa agitadora/Compressor/Separador de 
resinas/Agitador/Centrí 

Laboratório de Solos 

2 Balde graduado, Prateleira plana, Prateleira 
dessoradora, Ar condicionado Laboratório de Vegetais 

20 Baldes, Bandeja Laboratório de Produtos 
Lácteos 

1 Banco de frio, Liquidificador industrial, Bala Laboratório de Vegetais 
1 Bebedouro Refeitório 
1 Bomba irrigação, Macaco jacaré, Pá carregadeira 

hidráulica, Lamei Máquinas e implementos 
1 Botijão de sêmen, estufa Máquinas e implementos 
1 Brete de contenção, Balança bovina Máquinas e implementos 

128 Cadeira Palestra/Áudio Visual 
10 Cadeira de braço estofada Sala dos professores 
66 Cadeira estofadas Cinema 
2 Cadeira preta plástico/ Escrivaninha de madeira Arquivo Permanente 



50 Cadeiras Laboratório de Informática 
88 Cadeiras Refeitório 
37 Cadeiras Biblioteca 
6 Cadeiras estofadas Sala Coordenação 
5 Cadeiras pretas Sala do Café 
4 Cadeiras pretas Sala Coordenação 
10 Caixa plástica colorida Laboratório de Vegetais 
10 Caixa plástica colorida Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Capela de exaustão/Agitador bancada/Vidraria Laboratório de Solos 
3 Carreta Máquinas e implementos 
55 Carteira de braço Palestra/Áudio Visual 
1 Carteira/Mesa/Amplificador de som/Tela Cinema 

200 Carteiras Sala de aula 
2 Coifas/Fogões industriais Cinema 
5 Computador Secretaria 
37 Computador Laboratório de Informática 
1 Computador Arquivo Permanente 
2 Computador / Armário de 16 portas Sala dos professores 
1 Computador/ Impressora / Mesa computador / Mesa/ Escrivaninha Sala atendente 
2 Computador/ Impressora/ Armario de aço/Mesa de computador/ Escrivaninha Sala Coordenação 
1 Computador/Mesa de computador/ Extintor de incêndio/ Arquivo de mapas/Estante de metal c/divis Biblioteca 
1 Debulhador de milho, Picador, Triturador de milho, Misturador de ração, Motor irriga&c Máquinas e implementos 
1 Descascador de batatas/Extintor de incêndio/Ventilador/Liquidificador Cinema 
2 DVD Eletrônicos 
1 Espectofotômetro/Destilador/Deionizador/Estufa/Fotômetro de chama/Lavador/Separador de r Laboratório de Solos 
3 Estante de metal Arquivo Permanente 
7 Estante porta livro de metal Biblioteca 
1 Esterilizador para facas Laboratório de Produtos Cárneos 
80 Estrado Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Filtro de água, Banho Maria 2 camadas, Despolpador elétrico inox, Forno elét Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Fogão industrial, Desidratador legumes/frutas, Processador de alimento, Batedeira, Liquidific Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Forja, Bigorna, Esmeril, Escrivaninha, Arquivo metal, Tupia, Plaina de mesa Oficina 
1 Forno a gás/Mesa c/tampas de plastico/Moedor/Mesa de madeira/Geladeira inox 4 porta Cozinha 
4 Freezer e escrivaninha Cooperativa 
1 Garfo em aço inox, Tina para filar mussarela, Máquina de bolinha em aço inox, M Laboratório de Vegetais 
1 Geladeira comercial, Seladora a Vácuo, Balança eletrônica, ar condicionado, mesa Laboratório de Produtos Cárneos 
1 Grade hidráulica, Planadeira 4 linhas, Sulcador, Furadeira, Rotativa Máquinas e implementos 
4 Hidrante, Moto bomba, Pulverizador costal Máquinas e implementos 
3 Impressora HP/ Armário aço 12 portas Secretaria 



10 Latão p/ leite e transporte Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Lavatório de alo inox, Máquina de fechamento de embalagens, Carrinho caçamba, C Laboratório de Vegetais 
1 Liquidificador, Balança eletrônica digital, Seladora para potes, Masserola, Arquivo de Laboratório de Produtos Lácteos 
4 Lixeira Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Masseira/Divisora/Mesa de metal/Batedeira/Forno elétrico 6 portas Padaria 
1 Máquina de escrever elétrica Secretaria 
1 MB 80, Perua Kombi, Dukato fiat Veículos 
22 Mesa Refeitório 
16 Mesa branca Laboratório de Informática 
2 Mesa de inox, tambores em aço inox Laboratório de Produtos Lácteos 
9 Mesa de superficie branca Biblioteca 
6 Mesa e cadeira de professor Sala de aula 
4 Mesa escritório/Aparelho telefônico/Cadeiras estofadas/Cadeiras pretas Secretaria 
1 Mesa grande / Bebedouro / Impressora / Quadro de aviso/ Ventilador de tetor/Armário de 2 port Sala dos professores 
1 Mesa modulada, bebedouro, computador, impressora Sala da Direção 
1 Mesa reunião com 8 cadeiras Sala da Direção 
1 Mesa, Fogão, Armário de 12 portas Sala do Café 
2 Microscópio Laboratório de Solos 
1 Moedor de carne, Serra de fita, Mesa plástica, Misturador de carnes, Canhão ensacador Laboratório de Produtos Cárneos 
2 Motoserra Máquinas e implementos 
1 Multifuncional Lexmark/ Copiadora Xerox/ Servidor de rede/ Estação Intragov Secretaria 
2 Multimidia / Cadeira preta Sala atendente 
2 Retroprojetor Palestra/Áudio Visual 
4 Roçadeira Máquinas e implementos 
1 Seladora para potes, Geladeira inox, Banco exposição refrigerado, Dosador volumé Laboratório de Vegetais 
2 Serra circular Oficina 
1 Serra de metal, Serra policorte, Furadeira de mesa, Furadeira, Lixadeira de mesa Oficina 
2 Solda ponto, Serra de fita Oficina 
1 Subsolador, Pulverizador Máquinas e implementos 
1 Tacho a gás para doce de leite, Iogurteira Laboratório de Produtos Lácteos 
1 Tanque de recepção, Homogeinizador manual de latões, Tanque, Conjunto de placas Laboratório de Vegetais 
1 Tanque metálico, Plantadeira 2 linhas, Debulhador de milho, Grade aradoura, Grade niveladora Máquinas e implementos 
1 Termômetro tipo agulha digital, Freezer horizontal, Peneira estática, Kit de aná Laboratório de Vegetais 
6 Toalheiros e Saboneteiras Laboratório de Produtos Lácteos 
6 Torno mecânico Oficina 
4 Trator Veículos 
2 TV 20´´ Palestra/Áudio Visual 
1 TV 29´´/ Video cassete/ Tapedec / Computador/ Microssistem/CD Player Palestra/Áudio Visual 



8 Ventilador Sala de aula 
2 Ventilador de parede/Caixa de som e ar condicionado Cinema 
6 Ventilador de teto Palestra/Áudio Visual 
3 Ventilador de teto Biblioteca 
10 Ventiladores Refeitório 

  

  

 RECURSOS FINANCEIROS 
 

           

            Centro Paula Souza  - É disponibilizado mensalmente um adiantamento para 
atender gastos com Despesa Miúdas e do Pronto Pagamento, no valor de  R$ 8.000,00 
(oito mil reais), perfazendo um total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais durante o 
ano),utilizado no exercício de 2013. Cite-se ainda, que também em forma de 
Adiantamento, é disponibilizado um valor para aquisição de vales transporte. 

            APM – A Associação de Pais e Mestres da ETEc, é uma instituição auxiliar, 
sem fins lucrativos. que tem por finalidade colaborar com o aprimoramento do processo 
educacional na assistência à escola e na integração escola-família –comunidade. Para 
atender aos seus objetivos os recursos da APM são obtidos através de doações 
voluntárias de professores, funcionários, pais e alunos, contribuição de associados e 
valores de  taxas de inscrição de candidatos nos vestibulinhos da ETEc entre outros. Em 
2013, a APM contribuiu com R$ 10.168,00 . 

              Cooperativa – A Cooperativa dos Alunos da ETEc Professor Urias Ferreira – 
Jaú, é uma associação de alunos, professores, direção, funcionários que unidos 
solucionam problemas e desenvolvem os Projetos da U.E., comercializando a produção 
da escola. É uma instituição de caráter didático pedagógico e financeiro de grande 
importância, pois auxilia na obtenção de recursos financeiros necessários a Escola. Em 
2013, a Cooperativa Escola contribuiu com R$ 150.742,05  (receita bruta) em favor  do 
desenvolvimento das atividades de manutenção e criação de projetos agropecuários, 
projetos pedagógicos, pagamento de 03 funcionários e atividades de lazer, cultural e 
esportivas para os alunos.A arrecadação realizada através da mensalidade paga pelos 
alunos para o pagamento de salário de um monitor no período noturno e outras despesas 
da residência escolar foi de R$ 35.721,00. 

 A seguir apresentamos o gráfico: 

  



           

                      

  

  
  

 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
 

          A terceirização de serviços na Etec Profº Urias Ferreira - Jaú, é 
realizada  nos setores de vigilância , limpeza e refeitório.A prestação de 
serviços de vigilância e segurança patrimonial é de responsabilidade da 
Empresa Alphagama Vigilância LTDA.O contrato de prestação de serviços nº 
277/2013 , sendo o  gestor :Teresinha Aparecida  Bottura Bianco - Assistente 
Administrativo da U.E.A Empresa está cumprindo suas funções e no 
momento contamos com 12 igilantes que atendem os dois postos fixados em 
dias alternados: 03 vigias no período diurno e 03 vigias no período 
noturno,durante 24 horas ininterruptas.O serviço de Vigilância e Segurança 
também é realizado pela mesma Empresa no município de Pederneiras, na EE 
Anchieta , na qual  está em funcionamento 04 classes descentralizadas com os 
Cursos : Técnico em Administração e Técnico em Logística (Contrato nº 
387/2013). 
A prestação de serviços de limpeza no ambiente escolar é de responsabilidade da 
Empresa PROVAC SERVIÇOS LTDA .O Contrato de prestação de serviços nº 
104/2012  e tem como gestor :Teresinha  Aparecida Bottura Bianco-Assistente 
Administrativo da U.E.  No momento contamos com 05 funcionários contratados pela 
empresa e que atendem os serviços de limpeza no ambiente escolar de segundas 
as quintas feiras  , das 07:00 as 17:00horas e nas sextas feiras das 7:00 as 16:00horas,, 
num total de 44 horas/semanais de trabalho. 
A prestação de serviços de nutrição e alimentação dos alunos é de responsabilidade da 
Empresa REMIGIO GALLO CIA LTDA. o contrato de prestação de serviços nº 
031/2010 ,   tem como gestor :Teresinha Aparecida Bianco- Assistente Administrativo 
da U.E. A empresa tem trabalhado nos ajustes necessários para atender os alunos em 
todos os períodos : manhã/ café e almoço, tarde/jantar e a noite /lanche., contando com 
04 funcionários que trabalham em escala de revezamento . num total de 44 horas 
/semanais e mais uma Técnica em Nutrição 
Apesar de alguns  desajustes /pequenos problemas encontrados em cada setor 
terceirizado que ainda necessitam ser reparados , houve melhorias visíveis em todos 



esses setores: vigilância , limpeza e refeitório. 
  
  
  
  
  
  
  

  

 COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2014 
 

 Denominação: CONSELHO DE ESCOLA 2013 /2014 
 

 Descrição: CONSELHO DE ESCOLA 
 I - Pela Comunidade Escolar-  
Diretora: Presidente Nato- Maria Fatima Bosio  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 - Professor:  
- Pai de Aluno: Maria Albina C. Borchartt - Aluno:Yuri Avela de Souza 
-Funcionário:Maria Aparecida Pereira Gozo -Diretor de Serviço: Leda Ap. Modolo Broio 
-Inst. Auxiliar:Jair Ferreira  
II- Pela Comunidade Extra-Escolar  
- Representante de Orgão de Classe: de Classe: Luis Fernando Martins Auler - Representante de Empresário: Eduardo Romão 
- Aluno Egresso: Carlos Alberto Soares Silva Junior - Representante do Poder Poder Público Municipal: Orivaldo Candarolla 
 O Conselho de Escola terá a s seguintes atribuições: 
 I - deliberar sobre: 
a) a proposta pedagógica da escola; b) as alternativas de solução para os problemas administrativos e pedagógicos 
 c)as prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e instituições 
auxiliares;  
II - propor ao CEETEPS a extinção ou a criação de cursos;  



III - aprovar o Plano Plurianual de Gestão do Plano Escolar;   
IV - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. 
 § 1º - O Conselho de Escola poderá s er convocado pela Direção para manifestar-
se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.  
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-a ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou 
pela maioria de seus membros.  

 

 

 

 

 Denominação: COOPERATIVA ESCOLA 2013/2014 
 

 Descrição:   
CONSTITUIÇÃO O DA DIRETORIA DA COOPERATIVA ESCOLA 2012/2013  
* CONSELHO DE ADMINISTRATIVO  
Presidente-Emerson Cristian de Melo Vice- Presidente - Januário Michel Palma 
Secretário:- Luan Frederice Jamylla Francisca Carvalho dos Santos 
Elton Juliano Alves Ferraz  
 *Conselho Fiscal 
Gabriel Olimpio Stefanato Gustavo Henrique Furia 
Abel Rodrigues da Costa Augusto Ferreira Dias 
Jair Alves Ferraz Thaigger Phlaton Alvez de Souza 
  
  
Josias Gouveia Valdir Donizeti Lopes 
  
 A cooperativa tem por objetivos:  
 I) Educar os alunos dentro dos principios do cooperativismo, servindo de 
instrumento operacional do processo de aprendizagem, como componente curricular metodologico 
II) Apoiar a escola em sua a? educativa, integrando suas atividades no curriculo e fornecendo a pratica a e fixa? de conhecimentos necessarios para forma? integral 
do tecnico-cidad? - Para a realizar de seus objetivos, a Cooperativa, na medida das suas 
possibilidades, e, com base na colabora? de seus associados, atuara seguinte forma: 
a) Setor de compras em comum: Promover a defesa economica dos interesses comuns visando a aquisi?de material didadico e insumos em geral necessarios ao 
exercicio da atividade educacional; b) Setor de vendas em comum: Realizar a comercializa?dos produtos 
agropecuarios decorrentes da atividade educacional; c) Setor de presta?de servi? 
d) Setor Industrial: Transformar dos produtos agropecupecuarios e outros relacionados com as Habilita?s e cursos oferecidos pela ETE. 
§ 2º - A Cooperativa podera tambem participar e promover campanhas que visem 



a divulgar o cooperativismo, manter intercambio com outras cooperativas e fomentar as atividades agropecuarias. 
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Artigo 2º - A APM, institui? auxiliar da escola, ter?or finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assist?ia ao escolar e na integra? 
fam?a-escola-comunidade. Artigo 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, n?ter?ar?r pol?co, 
racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. Artigo 4º - Para a consecu? dos fins a que se referem os artigos anteriores, a 
Associa? se prop?: I- colaborar com a dire? do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais 
propostos pela escola; II- representar as aspira?s da comunidade e dos pais de alunos junto ?scola; 
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que diz respeito a: 
a) a melhoria do ensino; b) o desenvolvimento de atividades de assist?ia ao escolar carente, nas ?as socio-
econ?a e de sa? c) a conserva? e manuten? do pr?o, m?inas e equipamentos e das instala?s 
t?icas; d) programa? de atividades culturais e lazer que envolvam a participa? conjunta 
de pais, professores e alunos; e) a execu? de pequenas obras de constru? no pr?o escolar, que dever?er 
acompanhada e fiscalizada pela Funda? para o Desenvolvimento da Educa? – FDE.  
IV- colaborar na programa? do uso do pr?o da escola pela comunidade, principalmente nos per?os ociosos; 
V- favorecer o entrosamento entre pais e professores; VI- prestar servi? ?omunidade, oferecendo cursos, de forma? inicial e continuada 
de trabalhadores, promovendo eventos e outras atividades mediante retribui? financeira, atrav?de conv?os, parcerias, termo de coopera? ou de iniciativa pr?a. 
Artigo 5º - As atividades a serem desenvolvidas para alcan? os objetivos especificados nos incisos do artigo anterior, dever?integrar a Proposta Pedag?a da 
U.E. 

 

 

  

 MISSÃO 
 

Formar profissionais aptos para exercer a sua cidadania e competentes para atuar no 
mundo do trabalho , preparados para atender as constantes mudanças e inovações e 
realizar um desenvolvimento sustentável. 

  

 VISÃO 
 

Ter uma escola com alta demanda ,manter a permanência dos alunos e apta para formar 
técnicos-cidadãos com capacidade de atualização para enfrentar as constantes mudanças 
do mundo. 

  

 CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 
 

            A Escola Técnica Estadual Profº Urias Ferreira está localizada no município de Jaú. O 
município conta com aproximadamente  131,068 mil habitantes( Censo do IBGE/2010).O 
município é um importante polo de desenvolvimento industrial e agrícola, destacando-se pela 
quantidade de fábricas de sapatos femininos, sendo conhecida como a capital do calçado 
feminino. Servida por vários sistemas rodoviário e ferroviário, Jaú conta com unidades de 
grandes empresas, dentre as quais Camargo Corrêa, Votorantim Cimentos e Raízen. Jaú 
possui uma arquitetura muito rica, com mais de 400 prédios históricos edificados durante os 
áureos anos do café. Essas belas edificações centenárias encontram-se distribuídas 
principalmente pelo centro da cidade. A que mais impressiona é a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Patrocínio, sendo a quarta edificação da igreja, o atual prédio, vazado no estilo 
neogótico alemão e inaugurado em 1901 possui grandes dimensões e uma beleza 



inigualável.   

A antiga estação ferroviária encontra-se restaurada sendo a última de três, já que as outras 

estações infelizmente foram demolidas. Merecem destaque também: O primeiro grupo escolar 

de Jaú " Pádua Salles" sendo Euclides da Cunha o responsável pelo projeto; O Mercado 

Municipal; O edifício da atual Delegacia Regional de Ensino; O prédio da Delegacia Seccional 

de Jaú; A sede do Jaú Clube, projetada por Ramos de Azevedo; O grupo escolar "Major 

Prado"; As partes antigas dos hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa de Misericórdia e os 

edifícios dos extintos bancos "Francês-Italiano" e "Melhoramentos do Jaú".A arquitetura 

moderna também se faz presente em Jaú, representada principalmente pela estação 

Rodoviária e pelo Paço Municipal, sendo que o projeto da primeira foi de autoria do renomado 

arquiteto Vilanova Artigas e o da segunda de seu sócio Carlos Cascaldi. 

O município é banhado pelo rio Tietê e seus afluentes Rio Ave Maria e Rio Jaú, e beneficia-

se da hidrovia Tietê-Paraná através do transporte intermodal hidroferrodoviário.Solo: 

excelente para atividades agrícolas, a terra predominante no município é de latosol roxo, com 

textura argilosa e muito profunda. 

As principais atividades economicas do município são:Indústria calçadista e agroindústria 

canavieira (açúcar e álcool);O setor industrial é diversificado sendo representado também por 

indústrias de transformação, metal-mecânica, alimentícias e de celulose.A Agricultura é 

desenvolvida principalmente pela alta fertilidade do solo tipo Latosol roxo: cana-de-
açúcar, café, frutas e algodão.A atividade comercial também é influente na economia jauense, 

com destaque para os quatro shoppings do município.A prefeitura de Jaú também oferece 

diversos benefícios para as indústrias que desejam se instalar no município. 

 O município de jaú apresenta-se com uma infraestrutura satifatória com 85% de ruas 

pavimentadas ,99% das ruas são iluminadas ,100% das residências abastecem-se com água 

tratada ,100% das residências têm o esgoto coletado e tratadospossui um sistema de ônibus 
urbano inclusivo e com sistema que alerta o usuário sobre próximo ponto. 

 Jaú , ocupa posição de destaque quanto as instituições de ensino uma vez que  possuirá uma 

unidade da Universidade de São Paulo (USP). Quatro cursos de graduação e dois cursos de 

pós-graduação serão implantados. Jaú sediará o Polo de Aplicação e Desenvolvimento de 

Tecnologia da Água, Energia e Biomassa e o Centro de Ensino e Treinamento de Água e 

Energia. Os cursos de graduação serão: Engenharia da Energia e Administração em 

Agronegócios, atuação do Centro Internacional da Agroenergia e a Nova Área de 

Concentração em Água e Energia. A pós-graduação abrangerá os cursos de agroenergia com 

área de concentração em biomassa, bioenergia, energias renováveis, tecnologia aplicada e 

sustentabilidade. Além da USP, a cidade conta com a Faculdade de Tecnologia do Jahu 

(FATEC). A FATEC tem implantados onze cursos superiores de tecnologia: Construção e 

Manutenção de Sistemas de Navegação Fluvial, Gestão da Produção de Calçados, 

Informática, Operação e Administração de Sistemas de Navegação Fluvial, Construção Naval, 

Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Logística, Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, Sistemas de Navegação e Sistemas para a Internet. 

Também há a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem como prioridade a formação de 

professores para a Educação Básica e a qualificação de servidores públicos.  

Há também as Faculdades Integradas de Jaú, que são parte da Fundação Educacional "Dr. 

Raul Bauab".O município também possui a Universidade Corporativa Amaral Carvalho (UCAC) 

é uma entidade criada para proporcionar o desenvolvimento do capital intelectual e humano da 



Fundação Amaral Carvalho em habilidades técnicas e conceituais. A entidade possui 

convênios de Cooperação Técnico-Científica com diversas universidades como UNESP, USP, 

Universidade Federal de São Carlos e Unicamp e aguarda a homologação da certificação 

como Hospital de Ensino. A homologação deve apontar a Fundação Amaral Carvalho como 

Centro de Referência em Oncologia, o nível máximo na hierarquia técnica da área.Funciona 

também em Jaú a UNIESP (antiga Faculdade Jauense). Há também diversos cursos a 

distância oferecidos por outras instituições. 

No município há também grande número de cursos técnicos e profissionalizantes, sendo 

referência nessa área. As principais escolas são o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI),o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),o IBEM (Instituto 

Bezerra de Menezes),o IEP,a ETEC Joaquim Ferreira do Amaral (Escola Industrial - 

administrada pelo Centro Paula Souza e governo do estado) e a ETEC "Prof. Urias Ferreira" 

(Colégio Agrícola - também administrado pelo Centro Paula Souza e governo do estado). 

Na área da saude o  município conta com excelentes instituições, com destaque para o 

Hospital Amaral Carvalho, referência nacional em oncologia e considerado o melhor hospital 

nessa área no Estado de São Paulo. Atuam também em Jaú a Santa Casa de Misericórdia, a 

Associação Hospitalar Thereza Perlati,  Jaú também merece destaque pela quantidade de 

clínicas médicas.  

Há várias Paróquias no município: Paróquia Matriz Nossa Senhora do Patrocínio ,Paróquia 
São Sebastião , Paróquia Nossa Senhora Aparecida ,Paróquia São Benedito ,Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora , Paróquia São Judas Tadeu ,Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
, Paróquia São João Batista , Paróquia São Pedro e São Paulo , Paróquia Santa Helena , 
Paróquia Divino Espírito Santo , Paróquia Santa Cruz (Distrito de Potunduva). A cidade 
apresenta-se com muitas praças , áreas verdes e espaços públicos nos quais a população 
pode desfrutar de muito lazer.Há também vários clubes e  associações que atendem a 
população com o oferecimento de campeonatos esportivos, festas , bailes e shows. 

 Como descrevemos, o município na qual a escola está inserida , apresenta-se com ótima 
infraestrutura mas quase  não há demanda de alunos nos cursos oferecidos pela escola e o 
motivo gerador desta situação é que a população rural é de 2% . A demanda de alunos vem 
dos municípios da região, num raio de 150 KM,  as quais  são mais caracterizadas pelo ramo 
da agropecuária. 
  
  
  
   
             

  

  

          

  
  

 CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE  
 

            A grande maioria dos alunos são provenientes de municípios da região 



que  situam-se a um raio de 50 a 150 KM de distância da Unidade Escolar.A 
Maioria pertence a  classe sócio econômica C, com grau de instrução familiar 
de Ensino Fundamental incompleto, onde a maioria são trabalhadores 
assalariados, variando entre 1 a 4 salários minimos. A maioria dos alunos 
residem em zona urbana do município e menos de 60% dos alunos tem acesso 
a internet em suas residências.A escola recebe alunos principalmente dos 
seguintes munícipios: Jaú, Dois Córregos, Mineiros do Tiete, Bariri, Ibitinga, 
Tabatinga, Boa Esperança do Sul, Barra Bonita, Itápolis, Itajobi, São Carlos, 
Igaraçu do Tietê, Macatuba, Matão, Brotas,Ribeirão Bonito, São Lourenço do 
Turvo , Taquaritinga, Novo Horizonte, Arealva, Pederneiras, Santa Maria da 
Serra, Brotas e Itirapina. 

        A faixa etária  está distribuida entre alunos de 15 a 21 anos de idade e buscam nos 
estudos a realização do sonho de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. 

  

  

  

  

  
  

 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 
 

Meta: Aumentar a demanda relação candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,4 para 3,0 até 2014, através de divulgação da ETEc nos mais diversos meios de 
comunicação. 

 Resultado: Parcial 
 Justificativa: 
 

A demanda geral foi de 1.6:1 mas a demanda do Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino médio foi de 2:1. 

 

 

 

Meta: Ter um grupo de 10 alunos atuando em projetos de pesquisas até setembro de 2016 
 Resultado: Prejudicado 
 Justificativa: 
 

O professor responsável pelo projeto Inova Centro Paula Souza solicitou demissão. 
 

 

 

Meta: Desenvolver o projeto de HAE Língua Estrangeira Espanhol para os alunos 
da 2° e 3° série doEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio. 

 Resultado: Parcialmente 
 Justificativa: 
 

O projeto foi desenvolvido somente na 2ª série . 
 

 

 Meta: Promover a comunicação interna atingindo 100% de seus integrantes. 



 Resultado: Parcialmente 
 Justificativa: 
 

Apesar da importância desta meta há dificuldade de sistematizar totalmente a 
comunicação interna. 

 

 

 Meta: Realizar o Projeto Interdisciplinar sobre Recuperação Ambiental 
 Resultado: Parcialmente 
 Justificativa: 
 

Neste ano foi realizado parcialmente. A parceria com o Instituto Pro Terra contribuiu 
para capacitar alunos ,funcionários e comunidade externa com os Cursos : Plantadores 
de Florestas e Viveirista. 

 

 

 

Meta: Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas 
ao processo de ensino aprendizagem. 

 Resultado: Parcialmente atingido. 
 Justificativa: 
 

No decorrer do ano letivo foram utilizadas tecnologias de ensino diferenciadas mas nem 
todos os professores utilizaram todos os recursos disponíveis.Neste ano letivo o 
Clicktécnico foi utilizado na U.E como uma nova tecnologia no processo de ensino 
aprendizagem. 

 

 

 

Meta: Aumentar para 90% a satistação dos alunos em relação ao desenvolvimento de aulas práticas e teoricas 
 Resultado: Meta não atingida 
 Justificativa: 
 

Após análise da pesquisa em sala de aula sobre a pesquisa do grau de satisfação dos 
alunos em relação as aulas práticas e teóricas, verificou - se que o grau de satisfação 
alcançou uma porcentagem de 60% . Houve empenho da Escola para complementar as 
aulas práticas e teóricas e foram realizadas várias visitas técnicas com recursos 
financeiros da Cooperativa Escola : 
Agrishow - Ribeirão Preto 
Museu Catavento- São Paulo 
FEETEPS - São Paulo 
Aterro Sanitário Municipal - Brotas 
Friburdogue Frigoríficos - Bariri 
Santal Máquinas e Equipamentos Agrícolas- Cravinhos 
Teatro Municipal de Jaú- Peça Teatral Vidas Secas 
Semana Técnica Cultural -ETEC Profº Urias Ferreira 

 

 

 

Meta: Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo 
 Resultado: Parcialmente atingida. 
 Justificativa: 
 

Número de classes em 2013 nesta U.E. =11 classes 
Conseguimos atingir a meta em 05 classes. 
Média Geral de Evasão na U.E= 13,25% 
O número maior de evasão foi na 1ª série do Técnico em agropecuária Integrado ao 
E.M=33% 



 

 

 Meta: Ter 100% dos alunos satisfeitos com a convivência escolar 
 Resultado: Meta atingida parcialmente 
 Justificativa: 
 

Foi realizada a pesquisa entre os alunos e 68% dos mesmos estão satisfeitos com a 
convivência escolar.Foram realizadas inúmeras atividades no período noturno para a 
integração entre os alunos, tais como: 
Campeonatos Esportivos 
Palestras 
Festas e Comemorações do Halloween ,Junina entre outras 
Touro Mecânico 
Apresentações Musicais 
A Orientadora Educacional permanece de 2ª a 5ª Feira na escola no período noturno 
para atender os alunos e coordenar as atividades culturais e de lazer oferecidas aos 
alunos e dois dias da semana há a presença de mais uma professora que está com o 
Projeto Cooperativa Escola ,também para atender os alunos e colaborar com a 
realização das atividades do período noturno.Há também um monitor especialmente 
contratado pela Cooperativa Escola para garantir a  
segurança dos alunos. 

 

 

 

 

 
 

 INDICADORES 
 

 Denominação: Avaliação do Plano Escolar /2013 
 Análise:  
 Ver Cumprimento de metas do ano  anterior 
 

 

  

 

 Denominação: Observatório Escolar/2013 
 Análise:  
 

Após recebimento de planilhas identificando os itens que nã apresentam evidências,será 
elaborado um plano de ação para sanar as necessidades apresentadas.  

 

 

  

 

 Denominação: SISTEMA DE AVALIAÇÃO iNSTITUCIONAL - SA I /2013 
 Análise:  
 

 

  



  
 

 

  

 

  

 PONTOS FORTES 
 

                                                   Pontes Fortes 
                                       

•     Localização da U.E. na região central do estado 

•     Grande facilidade de acesso 

•     Escola localizada em uma área de 360 Ha  
•     Terra fértil 

•     Fonte de água 

•     Terreno plano com baixa declividade 

•     Escola bem equipada com equipamentos e implementos agrícolas  

• Profissionais com potencial técnico e de trabalho 

• Alunos com potencial técnico e humano 

• Recursos Humanos capacitados 

• Parceria com a Usina Santa Cândida (plantio de cana de açúcar) 

• Parceria com Lavrador : (Tratos culturais e colheita do Café) 

• Parceria com Instituto Pro Terra (Cursos, palestras e restauração 

ambiental) 

• Parceria com Grupo escoteiro - Jaú (Treinamentos, palestras) 

• Parcerias com várias empresas da região para a realização de estágios. 

• Laboratório de Processamento de Produtos Cárneos  

• Laboratórios: Processamento de Leite e Processamento de Vegetais 

• Grande número de projetos desenvolvidos na U.E 

• Laboratórios de Informática (2) 

• Biblioteca com 12 microcomputadores 
 

 

 
 

 SITUAÇÕES-PROBLEMA 
 

  



            Instalações e equipamentos do Laboratório de Química, Física e Biologia sem 
condições de uso para aulas 

        Alto índice de evasão em alguns cursos 

        Elevado número de Progressões Parciais ( PP ) 

        Falhas na comunicação ( gestão escolar) 

        Falta de Atividades  educativas em horário  extraescolar  

        Relacionamento Professor/Aluno  

          Bens  da Cooperativa Escola desatualizados  

  
  

 PRIORIDADES 
      Considerando que todas as situações problemas são obstáculos para elevar a qualidade de Ensino da ETEC, propomos ações ao longo dos 05 anos através da elaboração de vários projetos para a superação dos mesmos. A seguir listaremos a definição de prioridade em relação aos vários segmentos da U.E.   
 ÁREA PEDAGÓGICA  
• Otimizar o uso do Laboratório de Química, Física e Biologia 
• Participação dos alunos no exame do ENEM 
• Manter e implantar novos projetos produtivos  
• Maior envolvimento dos alunos nas atividades da Cooperativa-Escola 
• Incentivar o trabalho voluntário de alunos. 
• Elevar a qualidade das aulas teóricas e práticas. 
• Melhorar o desempenho dos alunos dos diversos componentes curriculares 
• Diminuir a evasão escolar 
• Diminuir os Índices de Progressão Parcial 

 GESTÃO  
• Dinamizar a gestão administrativa de Cooperativa-Escola 
• Aumentar as atividades de divulgação da Escola para a sociedade 
• Aumentar a demanda Escolar 
• Elevar a qualidade da Comunicação Interna 

  ÁREA ESCOLA/SOCIEDADE  
• Organizar e promover eventos internos externos 
• Estabelecer parcerias com Instituições/Organizações Não Governamentais e empresas privadas para patrocinar projetos elaborados pela U.E. 
• Incentivar a participação da comunidade escolar em projetos voluntários de caráter social . 

  
  

 



OBJETIVOS 
 

  OBJETIVO GERAL  
• Obter melhores resultados quanto ao Desempenho Pedagógico, 

Gestão Escolar e Relação Escola Sociedade  
  OBJETIVO ESPECÍFICO  

 *  Oferecer melhores aulas teóricas e práticas (setores agropecuários) 

     

   *  Incentivar os alunos a prática de atividades de pesquisas .  

 *  Otimizar o uso dos Laboratórios da Unidade Escolar  

*  Fortalecer as ações da Cooperativa Escola como um instrumento 
pedagógico e como um empreendimento eficiente para produção e 
comercialização dos produtos 

*  Capacitar professores e funcionários 

*  Utilizar os recursos didáticos pedagógicos existentes na U.E. para a 
diversificação de metodologias de Ensino. 

*  Obter cooperação técnica financeira através de parcerias com ONGs, 
instituições pública e privada 

*  Implantar novos projetos pedagógicos 

*   Aumentar a demanda escolar 

*   Implantar novos cursos técnicos 

*    Diminuir o índice de evasão escolar. 

*   Promover eventos internos 

*   Ter a participação da U.E. em eventos externos 

*  Estimular a mudança de prática de atitudes e a formação de novos hábitos 
de higiene e segurança do trabalho 

*  Utilizar os Projetos :  Clickidéia e o Clicktécnico 

*  Oportunizar ao corpo docente e ao corpo técnico-administrativo a 
participação em cursos de capacitação 

*   Possibilitar aos alunos o acesso, compreensão e utilização de diferentes 
recursos, fontes de informação e meios tecnológicos 

*  Preparar e incentivar os educandos a compreensão e prática do convívio 



social, despertando o senso de solidariedade, cooperação e respeito mútuo. 

* Promover a comunicação interna na Etec Profº Urias Ferreira 

* Implementar o Projeto Microsoft . 

 *Desenvolver um ambiente saudável  e uma melhora na qualidade de vida 
 dos alunos residentes. 

  

   
  

 METAS 
 

Meta: Desenvolver o projeto de HAE Língua Estrangeira Espanhol para os alunos da 
2ª série doEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio. 

 Duração: 1 Ano 
 Descrição: 
 

 

 

 

Meta: Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
 Duração: 1 Ano 
 Descrição: 
 

 

 

 

Meta: Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de 
Recepção e Interação dos alunos Ingressantes 

 Duração: 1 Ano 
 Descrição: 
 

 

 

 Meta: Ter 100% dos alunos satisfeitos na a Residência Escolar 
 Duração: 1 Ano 
 Descrição: 
 

 

 

 

Meta: Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) 
Projeto Silvipastoril. 

 Duração: 2 Anos 
 Descrição: 
 

           
 

 

 

Meta: Ter um gupo de cinco alunos participando de projetos de pesquisas na Unidade Escolar até o ano de 2016 
 Duração: 3 Anos 
 Descrição: 
 

 

 

 Meta: Promover a comunicação interna atingindo 100% de seus integrantes. 
 



Duração: 4 Anos 
 Descrição: 
 

 

 

 

Meta: Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas 
ao processo de ensino aprendizagem. 

 Duração: 5 Anos 
 Descrição: 
 

 

 

 

Meta: Aumentar a demanda relação candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,97 para 3 até 2015, através de divulgação da ETEc nos mais diversos meios de 
comunicação. 

 Duração: 5 Anos 
 Descrição: 
 

 

 

 

 

 
 

 PROJETOS 2014 
 

Projeto: Criação de uma Empresa Fictícia _ classe descentralizada -
Pederneiras 

 

Responsável(eis): 
Denilson Bessi,Elenice Menegon; Gisele Zabalia ;Loyse Fernanda 
Meneses; Pamela Cristiane ; Priscila Carla Pereira; Simone de Souza Teodoro,Vanderleia Melo, 

 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

A)Resumo: 

O objetivo do projeto é englobar o conhecimento adquirido nos diversos 
módulos do curso de administração e logística buscando explorar os diversos 
conhecimentos adquiridos no âmbito das disciplinas aplicadas a cada modulo, dividindo 
algumas das diversas áreas e ou situações de uma empresa para que cada modulo possa 
trabalhar baseando-se no conhecimento adquirido, gerando assim situações práticas dos 
conhecimentos teóricos apresentados. 

  

B)Justificativa:  

Permitir conhecer o objetivo prático dos aprendizados teóricos, oferecendo um 
sentido lógico ao curso. 

  

C)Objetivo Geral:  

Através de experiências praticas, oferecer a oportunidade de o aluno 
desenvolver as habilidades adquiridas na sua formação técnica, para que assim possa 
atribuir sentido e importância as bases teóricas desenvolvidas tornando-se útil à seu 

 



futuro profissional. 

D) Objetivo Específico 

  

MODULO I - ADMINISTRAÇÃO:           

1 - Gestão Empresarial: Definir a abordagem adequada de administração nos 
dias de hoje, considerando o planejamento e as analises para formação de uma empresa 

2 – Ética e Cidadania: Desenvolver um código de ética para a empresa. 

  

MODULO II – ADMINISTRAÇÃO: 

1 – Criar uma estrutura de Marketing, considerando o micro e macro ambiente 
da empresa,  buscando conhecer o tipo de mercado onde está inserida. 

2 – Apresentar os tipos de custos e despesas na empresa, bem como o sistema de 
custeio mais adequado. 

3 – Apresentar proposta inovadora de organização utilizando-se dos recursos 
atuais. 

  

MODULO III – ADMINISTRAÇÃO: 

1 – Formar o conceito de missão, visão e valores da empresa. 

2 – Apresentar trabalho para reconhecimento e desenvolvimento das habilidades 
dentro da organização, para desenvolver o diferencial existente no fator humano. 

  

MODULO III – LOGÍSTICA 

1 – Apresentar conceito básico da qualidade total na empresa. 

2 – Apresentar as legislações ambientais vigentes gerando um projeto de 
logística reversa. 

3 – Desenvolver os processos da cadeia de abastecimento e suprimentos como 
estratégia de diferencial para a organização. 

  

E)Atividades 



Desenvolver o trabalho em sala de aula inicialmente conforme definido acima, 
utilizando-se do mesmo tipo de empresa a ser definido pelos professores. 

A apresentação será  realizada em seminário único como forma de integração 
dos diversos módulos. 

  

F)Resultados esperados 

Apresentação de relação lógica entre as diversas disciplinas, entre a teoria e a 
prática, e principalmente a existência de integração entre os diversos módulos, 
demonstrando complementação de idéias e objetivos. 

              
 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Projeto : Gestão Pedagógica 
 Responsável(eis): João Erasmo Berchol da Silva 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 Projeto : Gestão Pedagógica/2014 

  
IDENTIFICAÇÃO 

ETEC Profº Urias Ferreira  - 090                                                                                               
:Jaú 

  
Professor Responsável: João Erasmo Berchol da Silva                                                          
  
Título do Projeto:  Projeto de Gestão Pedagógica 

  

  



A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO: 
      

        A)  Aumentar para 90% a satisfação dos alunos em relação ao desenvolvimento de aulas 
práticas e teóricas. 
        B)  Ter um grupo de 10 alunos atuando em projetos de pesquisas até setembro de 2016. 
  

        

        C) Aumentar a demanda relação candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,2 para 3,0 até o final de 
2016. 

        

        D) Aumentar em 25% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano 
letivo. 

        E) Utilizar diariamente  metodologias de ensino diferenciadas e desenvolver novas tecnologias 
relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

  
  
  

  

  

B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO: 
  

PONTOS FORTES DA ETEC PROF. URIAS FERREIRA  

•             Localização da U.E. na região central do estado 

•             Grande facilidade de acesso 

•             Escola localizada em uma área de 360 ha  



•             Terra fértil 

•             Fonte de água 

•             Terreno plano com baixa declividade 

•             Escola bem equipada com equipamentos e implementos agrícolas  
•             Parcerias  
•         Profissionais com potencial técnico e de trabalho 

•         Alunos com potencial técnico e humano 

•         Recursos Humanos capacitados 

•         Parceria com a Usina Santa Cândida (plantio de cana de açúcar) 

•         Parceria com Lavrador : (Tratos culturais e colheita do Café) 

•         Parcerias com várias empresas da região para a realização de estágios. 

•         Laboratório de Processamento de Produtos Cárneos 

•         Laboratórios: Processamento de Leite e Processamento de Vegetais 

• Grande número de projetos desenvolvidos na U.E. 

  
  

Situações Problemas (PONTOS FRACOS) 
  

•         Falta de participação dos alunos no Exame do ENEM 

•         Dificuldades na gestão participativa da UE 

•         Dificuldades no  desenvolvimento de aulas práticas nos setores agropecuários da U.E. 

•         Alto índice de evasão (alguns cursos) . 

•         Dificuldade na comunicação Interna 

•          Pouca participação de alunos voluntários nos projetos agropecuários da U.E. 

•         Laboratório de Química, Física e Biologia sem condições de uso,necessitando de reformas/adequações 
  



  
  

  

C. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
  
            Alcançar as metas, educacionais estabelecidas pela CETEC e pela 
Escola, as quais o Projeto está vinculado: 

  

Incentivar a participação dos docentes em cursos organizados pela 
CETEC; 

  

Desenvolver metodologias de ensino que atendam a 
heterogeneidade dos alunos, visando aumentar o índice de 
permanência discente e o sucesso na aprendizagem. 

  

Aumentar o índice dos alunos que não apresentam dificuldades de 
aprendizagem nos diversos componentes curriculares; 

  

  

Aumentar o índice  de satisfação dos alunos em relação ao 
desenvolvimento profissional dos docentes quanto a: pontualidade, 
assiduidade, valorização do conhecimento do aluno e qualidade 
das aulas teóricas e práticas; 

  

             Estimular o corpo docente na realização do trabalho coletivo . 

             



              Incentivar os docentes  ao uso de tecnologias diferenciadas  de 
ensino disponíveis na U.E; 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS 
PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO) 
  
           A análise dos indicadores disponíveis na Unidade Escolar demonstram a necessidade da realização de 
mudanças para elevar a qualidade do desenvolvimento pedagógico na Unidade Escolar. 

         Este Projeto tem por finalidade garantir o apoio, acompanhamento e o 
desenvolvimento das metas educacionais estabelecidas pela Unidade de Ensino, pois de 
acordo com o Regimento Comum das Etecs do Centro Paula Souza,a Coordenação 
Pedagógica é responsável pelo suporte Didático- Pedagógico do processo de ensino e 
aprendizagem , sendo o  responsável para planejar as atividades educacionais; coordenar 
com a Direção a construção do Projeto Político- Pedagógico;promover a formação contínua 
dos educadores;coordenar atividades pedagógicas;orientar ou assistir 
individualmente ou em grupo;implementar a execução do Projeto Político –
avaliar o desenvolvimento do Projeto Político- Pedagógico, além de outras atribuições 
previstas em documento próprio do CEETEPS. Portanto , a presença do Coordenador 
Pedagógico é de fundamental importância para supervisionar , orientar e coordenar as 
 atividades didático pedagógicas , para que o processo de ensino aprendizagem possa
atingir com sucesso os resultados esperados. 

  



  
  
  
  
  
  
E. METODOLOGIA(S) 
  
      A formação por competências requer uma pedagogia que focalize metodologias 
dinâmicas centradas no aluno, enquanto agente de seu processo formativo o que implica 
necessariamente incluir variadas atividades e recursos didáticos, tais como o 
desenvolvimento de Projetos e situações desafio do mundo produtivo na organização 
curricular, garantindo ao cidadão o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva e social. Para tanto serão realizadas reuniões com a direção, corpo docente, 
alunos, funcionários e comunidade escolar para: 

  

             1- Planejar atividades educacionais; 

  

2- Colaborar na Construção e execução do Projeto Político Pedagógico 

  

             3- Assessorar a direção nas atividades administrativas e acadêmicas           

  

             4- Promover ações para desenvolvimento de consciência ambiental e 
desenvolvimento sustentável; 

  

             5- Garantir a participação dos docentes em cursos de capacitação sem prejuízo de 
aulas para o aluno. 

             6- Discutir e conscientizar os docentes  durante as reuniões pedagógicas para 
 desenvolver técnicas pedagógicas centradas no aluno e não nos conteúdos. 



  

             7- Conscientizar os docente durante as reuniões pedagógicas da necessidade de 
descobrir novos caminhos que desperte para a concretização do ensino aprendizagem. 

  

             8- Incentivar a participação de docentes e alunos no Projeto de Recuperação 
Ambiental e conscientizar a comunidade escolar sobre hábitos de higiene e limpeza. 

  

            09- Conscientizar os docentes da importância e do exemplo ao aluno quanto a 
assiduidade,pontualidade e respeito mútuo 

  

            10- Planejar e organizar  junto aos docentes  atividades educacionais para  
enriquecer o processo de ensino aprendizagem( elaboração de projetos, visitas 
técnicas,feiras e exposições) 

  

            11- Solicitar dos docentes Planos de Aulas Práticas e acompanhar o 
desenvolvimento. 

  

             12- Acompanhar semanalmente o número de aulas Previstas e Dadas. 

    

            13- Supervisionar o calendário de reposições de aulas. 

                  

            14- Reunir–se  com os coordenadores de área para avaliar o andamento das ações 
pedagógicas(aulas teóricas e práticas, formas de avaliação e outros assuntos, uso de 
laboratórios ,biblioteca, registros no Diário da Classe) 

  

            15-  Assessorar a Direção na organização do Calendário Escolar e horário das 
aulas. 

  

            16-  Supervisionar os recursos pedagógicos utilizados na Recuperação Paralela/ 
Contínua de alunos e nos casos de Progressão Parcial. 



  

            17- Colaborar com os docentes na elaboração de projetos interdisciplinares e 
acompanhar o seu funcionamento. 

  

  

            18- Proporcionar um ambiente de trabalho onde os docentes sintam-se valorizados 

  

            19- Aceitar e analisar sugestões e criticas visando elevar a qualidade de ensino. 

  
  
  
  

  

  

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO 

ATIVIDADES PERÍODOS
Acompanhar e avaliar com a direção, coordenadores e professores o 
desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; Mensalmente
Planejar, implementar, executar, coordenar e avaliar, juntamente 
com a direção e coordenadores de área,  projetos e atividades 
pedagógicas que estejam de acordo com o Projeto Político-
Pedagógico da Unidade Escolar; 

Bimestralmente, nas 

pedagógicas

Participar do Planejamento da Unidade de Ensino e orientar a 
elaboração dos Planos de Trabalho; 

Início dos módulos e 
ano letivo

Definir com a direção e coordenadores, indicadores de avaliação do 
ensino; 

Início dos módulos e 
ano letivo

Acompanhar e avaliar junto aos coordenadores e professores a 
disponibilidade e  o uso de recursos didáticos; 

quinzenalmente

Avaliar junto à direção e coordenadores de área a disponibilidade e 
ou necessidade de contratação de docente; 

Antes do início dos 
módulos e ano letiv

Pesquisar e divulgar conhecimentos e práticas educativas que 
melhorem o processo de ensino e aprendizagem; 

Quinzenalmente nas 
reuniões com 

direção e 



coordenadores 

Pesquisar, divulgar, propor e coordenar atividades de 
aperfeiçoamento e atualização docente; 

Bimestralmente nas 
reuniões 

pedagógicas e ou na 
eventualidade da 

ocorrência de cursos 

Assessorar a Direção na organização do calendário escolar e do 
horário de aulas; 

Início dos módulos e 
ano letivo  ou  se 
fizer necessário 

Estabelecer normas de funcionamento dos ambientes didáticos 
juntamente com os coordenadores de área e responsáveis pelos 
laboratórios; 

Início dos módulos e 
ano letivo 

Organizar a reposição de aulas, juntamente com a coordenação de 
área, quando necessário ao cumprimento do currículo dos cursos; 

Diariamente 

  
Acompanhar o cumprimento dos currículos dos cursos, juntamente 
com os coordenadores de área; 

  

Quinzenalmente 

Integrar ações pedagógico-administrativas que melhorem o ensino e 
a aprendizagem; 

Reuniões de 
Conselho de Classe 

e Série 
Coordenar projetos e atividades de recuperação da aprendizagem; 

  

Reuniões de 
Conselho de Classe 

e Série 
Efetivar e acompanhar ações complementares de ensino que 
enriqueçam a formação dos alunos; 

Quinzenalmente 

  
Coordenar reuniões com corpo docente e com os coordenadores de 
área, visando à melhoria da qualidade de ensino; 

Bimestral e 
quinzenalmente 

Analisar indicadores de qualidade, evasão e repetência; Semanal e em 
reuniões de 

Conselho de Classe 
e Série 

Monitorar o processo de aproveitamento de estudos e progressão 
parcial; 

Bimestralmente 

Diagnosticar problemas de ensino e aprendizagem e propor 
soluções; 

Quinzenalmente 

  
Acompanhar, assessorar  e avaliar o trabalho docente, juntamente 
com os coordenadores de área e direção; 

Diariamente 

  
Empenhar-se para que as metas desenvolvidas pela CETEC, no que 
tange à Unidade de Ensino, sejam atingidas. 

  

Semestralmente 

  
Colaborar nas atividades relativas a estágio; Mensalmente 



Assessorar a direção e coordenadores na resolução de conflitos 
disciplinares; 

Diariamente 

Valorizar experiências pedagógicas significativas; Diariamente 

Propor soluções para problemas educacionais detectados; Diariamente 

Avaliar o desempenho das classes; Quinzenalmente e 
Após as reuniões de 
Conselho de Classe 

e Série 
Divulgar experiências pedagógicas Bimestralmente nas 

reuniões 
pedagógicas 

Coordenar reuniões de docentes; Bimestralmente nas 
reuniões 

pedagógicas 
Estimular o respeito mútuo; Diariamente 

Estimular a cooperação. Diariamente 

Valorizar o trabalho em equipe e valorizar o trabalho em equipe Diariamente 

Elaborar relatórios circunstanciados sobre a área de atuação. Semestralmente 

  

G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS). 
  
�  Ter 90% dos alunos avaliando positivamente as aulas teóricas e práticas 

     
�  Ter 90% dos docentes envolvidos em ações pedagógicas complementares e utilizando 

metodologias diferenciadas de ensino que enriqueçam a formação dos alunos;
      
�  Ter 10 alunos participando ativamente de Projeto de Pesquisa na Unidade Escolar.

  
�  Ter 100% dos docentes envolvidos nos projetos Interdisciplinares . 

  
�  Ter 75% dos alunos concluintes  de séries e módulos ao final do ano letivo. 

                     Ter uma demanda relação candidato/vaga 3/1 nos processos de vestibulinho 2014



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Desenvolver o projeto de HAE Língua Estrangeira Espanhol para os alunos da 2ª série 
doEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio. -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. -> Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de Recepção e Interação 
dos alunos Ingressantes -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 

Projeto: Plano de Gestão de Coordenador de Curso - Técnico em Agropecuária 
 Responsável(eis): Paulo Roberto Chaim 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 Plano de Gestão do Coordenador de Curso –2014 

  
A. IDENTIFICAÇÃO 

ETEC Professor Urias Ferreira                                                                          MUNICÍPIO: Jaú
  



Professor Responsável: Paulo Roberto Chaim                                                         nº de HAE: 08 

  

  

  

B. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA 

Para o desenvolvimento do trabalho de coordenação de área, é necessário buscar uma nova 
concepção curricular para o ensino, que proporcione aos alunos desenvolver e ampliar suas 
capacidades através de um projeto de trabalho que priorize: 
 1-O educando como cidadão e futuro profissional 
2-Aquisição de competência e habilidades pelos educandos. 
3-Ensino contextualizado, atualizado e interdisciplinar 
4-Procedimentos Avaliatórios. 
  

  

C. OBJETIVOS 

  
1.1   Incentivar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; 
  
1.2   Possibilitar ao aluno o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, 

para continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais 
complexos de estudos; 
  

2.1  Desenvolver valores, competências e habilidades para o exercício da 
cidadania e o desempenho de atividades profissionais, necessárias à 
integração de seu projeto individual e ao projeto da sociedade em que se 
situa; 



  
3.1  Tratar os conteúdos de modo contextualizado e atualizado, para dar novos 

significados ao aprendido, estimulando a iniciativa e a autonomia intelectual 
do aluno; 

  
3.2  Utilizar a interdisciplinaridade para uma aprendizagem sistemática; 
  
4.1  Estimular procedimentos e atividades que levem o aluno a reconstruir o 

conhecimento, através de experimentação, execução de projetos e atuação 
em situações sociais; 

  
4.2   Organizar conteúdos em áreas e projetos interdisciplinares, para articular os 

conhecimentos e o diálogo permanente entre diferentes áreas do saber; 
  

     5.1 Utilizar procedimentos avaliatórios que estimulem a iniciativa dos alunos; 
  

  

D. METODOLOGIAS 

1-Reconhecer a identidade do aluno, valorizar suas idéias e estimular o desenvolvimento de suas 
potencialidades; 
  
2-Otimizar a utilização dos diversos laboratórios  técnico-pedagógico     disponíveis na 

Unidade de Ensino (biblioteca, informática, sala de projeções, etc.) facilitando a pesquisa, atividades 
práticas e estimulando o desenvolvimento da capacidade de aprender; 
  
3-Atualizar constantemente o acervo bibliográfico, fitas de vídeos, Cd Rom, softwares e internet,
cursos e palestras; 

  



4-Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades de formação geral e de preparação 
básica para o trabalho; 

  
5-Orientar os professores para a organização de conteúdos de ensino de modo contextualizado e 
atualizado; 

  
6-Proporcionar aos docentes a integração entre os componentes curriculares, para  que o aluno possa 
compreender e transformar a realidade; 

  
7-Incentivar os docentes a adotar estratégias de ensino diversificadas que estimulem o raciocínio e 
outras formas de construção do conhecimento; 

  
8-Utilizar a metodologia disciplina/projeto, diagnosticando as situações problemas; 
  
9-Realizar avaliações diagnósticas, contínuas e diversificadas 
  

  

  

  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PERÍODOS
Participar da elaboração do Plano Escolar e do Plano Diretor; Janeiro e Março

Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes; 

Janeiro a Dezembro

Propor medidas que vise à melhoria do processo ensino-aprendizagem; Janeiro a Dezembro

Participar de reuniões semanais com a Direção da Escola e 
Coordenadores Pedagógicos e de área 

Janeiro a Dezembro



Participar da programação das atividades de recuperação contínua e 
paralela e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua 
execução; 

Janeiro a Dezembro 

Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da 
escola, vinculados à área coordenada; 

Janeiro a Dezembro 

Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para 
professores e comunicar os professores da programação dos cursos 
promovidos pela CETEC 

Janeiro a Dezembro 

Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, 
acompanhando-os e avaliando-os; 

Janeiro a Dezembro 

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE nº 
11/96 

Fevereiro e Julho 

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
palestras e visitas técnicas pedagógicas; 

Abril, Junho, 
Setembro e 
Novembro 

Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a 
prática docente cumpra o planejado ou que seja justificada sua 
alteração; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Avaliar o desempenho dos docentes sob a área de coordenação; Fevereiro a 
Dezembro 

Integrar os Conselhos de Classe e o de Escola, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; 

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro 

Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações aos 
novos professores; 

Janeiro a Dezembro 

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e 
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 
aulas e calendário escolar; 

Fevereiro e Julho 

Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 

Janeiro a Dezembro 

Atender as solicitações dos professores com relação aos materiais 
necessários ao desenvolvimento das aulas 

Janeiro a Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de atividades 
diversificadas na parte Teórica e Prática. 

Janeiro a Dezembro 

Orientar os docentes para o uso do site de Capacitações do Centro 
Paula Souza 

Fevereiro e Julho 

Levantar necessidades para aquisição de acervo bibliográfico; 

  

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro 

Dinamizar e otimizar o uso da biblioteca; Fevereiro a 
Dezembro 

Preparar o ambiente para a realização das aulas, conforme solicitação 
dos professores; 

Janeiro a Dezembro 

Otimizar o Uso dos Auxiliares de Instrução nas aulas práticas Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar, orientar e colaborar com os professores na realização de 
aulas dinâmicas e motivadoras, utilizando os Projetos da Etec.. Janeiro a Dezembro 

Intensificar as atividades de recuperação contínuas; Janeiro a Dezembro 



Incentivar e orientar os professores na realização de avaliações 
diversificadas; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Conscientizar os alunos sobre hábitos de higiene, saúde e preservação 
ambiental; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Realizar atividades de socialização e de integração entre professores e 
alunos e também a comunidade, como festas, atividades recreativas e 
culturais. 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Plano de Gestão do Coordenador de Curso - 2014 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS 

  
  
Ter 100% dos professores participando em cursos. 

Ter 100% dos professores aplicando avaliações diversificadas. 

Ter 80% dos alunos participando das atividades desenvolvidas pela Unidade Escolar.

  
  
  
  
  
Jaú, 20/ 12/2013 

local e data 

  
Paulo Roberto Chaim 

assinatura do professor 
  
  

  
 Metas associadas: 
 



-> Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de Recepção e Interação dos alunos Ingressantes 
-> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

Projeto: Plano de Gestão de Coordenador de Curso Tecnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino médio 

 Responsável(eis): Profº :Osmar Martins Floret Junior 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

A. IDENTIFICAÇÃO 

ETEC Professor Urias Ferreira    MUNICÍPIO: Jaú 

  
Professor (a) Responsável: Osmar Martins Floret Junior                                           nº de HAE: 12 

  

  

B. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA 

Para o desenvolvimento do trabalho de coordenação de área, é necessária buscar uma nova 
concepção curricular para o ensino, que proporcione aos alunos desenvolver e ampli
capacidades através de um projeto de trabalho que priorize: 
 1-O educando como cidadão e futuro profissional 
2-Aquisição de competência e habilidades pelos educandos 
3-Ensino contextualizado, atualizado e interdisciplinar 
4-Procedimentos Avaliatórios. 
  
  

  

C. OBJETIVOS 



  
1.1   Incentivar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; 
  
1.2   Possibilitar ao aluno o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, 

para continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais 
complexos de estudos; 
  

2.1  Desenvolver valores, competências e habilidades para o exercício da 
cidadania e o desempenho de atividades profissionais, necessárias à 
integração de seu projeto individual e ao projeto da sociedade em que se 
situa; 

  
3.1  Tratar os conteúdos de modo contextualizado e atualizado, para dar novos 

significados ao aprendido, estimulando a iniciativa e a autonomia intelectual 
do aluno; 

  
3.2  Utilizar a interdisciplinaridade para uma aprendizagem sistemática; 
  
4.1  Estimular procedimentos e atividades que levem o aluno a reconstruir o 

conhecimento, através de experimentação, execução de projetos e atuação 
em situações sociais; 

  
4.2   Organizar conteúdos em áreas e projetos interdisciplinares, para articular os 

conhecimentos e o diálogo permanente entre diferentes áreas do saber; 
  

     5.1 Utilizar procedimentos avaliatórios que estimulem a iniciativa dos alunos; 
  
  



  
  
  
  
  

  

D. METODOLOGIAS 

1-Reconhecer a identidade do aluno,valorizar suas idéias e estimular o 

             desenvolvimento de suas potencialidades; 

  

2-Otimizar a utilização dos diversos laboratórios  técnicos-pedagógicos     disponíveis na

Unidade de Ensino (biblioteca, informática, sala de projeções, etc.) facilitando a pesquisa, 
atividades práticas e estimulando o desenvolvimento da capacidade de aprender;

  

3-Atualizar constantemente o acervo bibliográfico, fitas de vídeos, Cd rom, softwares e 
internet,  cursos e palestras; 

  

4-Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades de formação geral e de

      preparação básica para o trabalho; 

  

5-Orientar os professores para a organização de conteúdos de ensino de modo 
contextualizado e atualizado; 

  

6-Proporcionar aos docentes a integração entre os componentes curriculares, para
aluno possa compreender e transformar a realidade; 

  

7-Incentivar os docentes a adotar estratégias de ensino diversificadas que estimulem o 



raciocínio e outras formas de construção do conhecimento; 

  

8-Utilizar a metodologia disciplina/projeto, diagnosticando as situações problemas; 

  

9-Realizar avaliações diagnósticas, contínuas e diversificadas 

  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PERÍODOS
Participar da elaboração do Plano Escolar e do Plano Diretor; 

  

Janeiro, Fevereiro e 

Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes; 

  

Fevereiro a 
Dezembro

Propor medidas que vise à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

  

Fevereiro a 
Dezembro

Participar de reuniões semanais com a Direção da Escola e 
Coordenadores Pedagógicos e de área 

Fevereiro a 
Dezembro

Reuniões bimestrais com os representantes de sala 
Fevereiro a 
Dezembro

Participar da programação das atividades de recuperação contínua e 
paralela e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua 
execução; 

  

Fevereiro a 
Dezembro

Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da 
escola, vinculados à área coordenada; 

  

Fevereiro a 
Dezembro

Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para 
professores e comunicar os professores da programação dos cursos 
promovidos pela CETEC 

Fevereiro a 
Dezembro

Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, 
acompanhando-os e avaliando-os; 

  

Fevereiro a 
Dezembro

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE nº 

Fevereiro e Julho



11/96 

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
palestras e visitas técnicas pedagógicas; 

  

Abril, Junho, 
Setembro e 
Novembro 

Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a 
prática docente cumpra o planejado ou que seja justificada sua 
alteração; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Avaliar o desempenho dos docentes sob a área de coordenação; Fevereiro a 
Dezembro 

  
Integrar os Conselhos de Classe e o de Escola, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; 

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro 

Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações aos 
novos professores; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e 
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 
aulas e calendário escolar; 

Fevereiro e Julho 

Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 

Fevereiro a 
Dezembro 

Atender as solicitações dos professores com relação aos materiais 
necessários ao desenvolvimento das aulas 

Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de atividades 
diversificadas 

Fevereiro a 
Dezembro 

Orientar os docentes para o uso do site de Capacitações do Centro 
Paula Souza 

Fevereiro e Julho 

Levantar necessidades para aquisição de acervo bibliográfico; 

  

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro 

Dinamizar e otimizar o uso da biblioteca; Fevereiro a 
Dezembro 

Selecionar junto aos professores duas revistas e um jornal para que 
seja efetuada a assinatura; Março e abril 

Planejar e executar o momento de leitura e produção de textos em sala 
de aula 

Fevereiro a 
Dezembro 

Preparar o ambiente para a realização das aulas, conforme solicitação 
dos professores; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar, orientar e colaborar com os professores na realização de 
aulas dinâmicas e motivadoras; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Intensificar as atividades de recuperação contínuas; Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de avaliações 
diversificadas; 

  



Fevereiro a 
Dezembro 

Conscientizar os alunos sobre hábitos de higiene, saúde e preservação 
ambiental; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Realizar atividades de socialização e de integração entre professores e 
alunos e também a comunidade, como festas, atividades recreativas e 
culturais. 

Fevereiro a 
Dezembro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Plano de Gestão do Coordenador deCurso - 2014 

  

F. RESULTADOS ESPERADOS 

  
  
Ter 100% dos professores participando em cursos. 

Ter 100% dos professores aplicando avaliações diversificadas. 

Ter 80% dos alunos participando das atividades desenvolvidas pela Unidade Escolar.

  
  
  
  
  
Jaú, 18/  12/2013 

local e data 

  
Osmar Martins Floret Junior 
assinatura do professor 
  
  

 

 Metas associadas: 
 -> Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de Recepção e Interação dos alunos Ingressantes 
-> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. 
-> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
-> Desenvolver o projeto de HAE Língua Estrangeira Espanhol para os alunos da 2ª série doEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio. 
-> Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de Recepção e Interação dos alunos Ingressantes 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 



ensino aprendizagem. 
 

 

 

Projeto: Plano de trabalho do Coordenador de Projetos por Classes Descentralizadas /Pederneiras 
 Responsável(eis): Maria Angelica Berchol 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

 

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2014 

  
A.IDENTIFICAÇÃO 

090- Etec professor Urias Ferreira 

Nome da Classe Descentralizada: Técnico em Administração e Técnico em Logística. 
Município: Pederneiras 
Docente Responsável: Maria Angélica Berchol da Silvanº de HAE. 25 

  
B. JUSTIFICATIVA 

  
É imprescindível a presença de um responsável para atuar junto à uma classe 
descentralizada . Portanto, é necessário a presença de um Coordenador Responsável por 
Classe Descentralizada , o qual  sob a orientação da Direção da Escola deverá
acompanhamento, controle e avaliação das atividades  pedagógicas  e administrativas , 
exercendo desta forma e no  âmbito de sua atuação as funções pedagógicas
gerenciais e institucionais. 

  
  
  

  



C. OBJETIVO 

  
Ter uma classe descentralizada funcionando de forma organizada e em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico da Unidade escolar. 

  

    Ter alunos satisfeitos e preparados para o desafio do trabalho e aptos ao exercício de uma 
aprendizagem constante, tornando-os agentes na própria construção e condução do saber. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
D. METODOLOGIA 

  
  
  
 O presente projeto requer um acompanhamento diário para que o processo de ensino 
aprendizagem ocorra em condições favoráveis à aprendizagem dos alunos. O uso de 
metodologias de ensino diferenciadas devem fazer parte do dia a dia do professor, facilitando 
a inclusão de todos os alunos no processo de desenvolvimento das 
profissionais. 



  
  
  
  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PERÍODOS
- Participar da elaboração do projeto de implantação e implementação 
da classe descentralizada. 

    Fevereiro a 
Março.

- Buscar integração entre os docentes, prestando orientação aos novos 
professores. Diariamente.
- Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da 
escola. Diariamente

- Coordenar as atividades pedagógicas. Diariamente
- Participar da programação das atividades de recuperação contínua e 
paralela, orientando e acompanhando sua execução. Semanalmente
-Responsabilizar pela organização e cumprimento do calendário 
escolar, da carga horária e do horário de aulas. Diariamente
- Implementar, a execução e avaliar o desenvolvimento do projeto 
político-pedagógico referente à CLASSE DESCENTRALIZADA em 
consonância com o PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  da unidade 
sede de ensino. Mensalmente
Cumprir e fazer cumprir o REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS 
TÉCNICAS ESTADUAIS DO CEETEPS. 

-Encaminhar a direção casos disciplinares de alunos que envolvam 
aplicação de penalidades. 

Sempre que 
necessário

-Integrar o Conselho de classe, atuando no sentido do aperfeiçoamento 
pedagógico do colegiado. 

Bimestralmente nas 
Reuniões de 

Conselho d
e Pedagógicas.

-Propor medidas que visem a melhoria do processo ensino-
aprendizagem 

Bimestralmente nas 

pedagógicas e 
sempre que 
necessário.

-Participar e coordenar o planejamento do trabalho docente, 
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes 
curriculares. 

Início dos módulos e 
quinzenalmente.



1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias 

  
  
PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2014 

  
F. RESULTADOS ESPERADOS 

  
  
O presente projeto deverá apresentar ótimos resultados através da integração da equipe 
escolar e alunos, que proporcionará o desenvolvimento das competências próprias do Curso, 
formando profissionais com autonomia moral e intelectual para atuar na sociedade e no
mercado de trabalho. 

 Ter a maioria dos professores participando de cursos propostos e realizando ema 
metodologia diversificada. 

  
  
  
  
  

 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 

Projeto: Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos responsável por classes descentralizadas /Boa Esperança Do Sul 
 Responsável(eis): Donizeti Anésio Basso 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 



PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2014 

  
A. IDENTIFICAÇÃO 

Etec-sede (código e nome da unidade): 090 PROFESSOR URIAS FERREIRA  

Nome da Classe Descentralizada: ANNA MARIA MAZZALLI 

Município: BOA ESPERANÇA DO SUL 

  

  

Docente Responsável: DONIZETE ANESIO BASSO  nº de HAE 15 

  
B. JUSTIFICATIVA 

  
  
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento e ampliação das habilidades e competência para 
a formação de cidadãos e profissionais competentes para atuar no mercado de trabalho.

  
  
  
  
  

  



C. OBJETIVO 

  
1.1 Incentivar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

  

1.2 Possibilitar ao aluno o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, para 
continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais complexos de 
estudos; 

  

2.1 Desenvolver valores, competências e habilidades para o exercício da cidadania e o 
desempenho de atividades profissionais, necessárias à integração de seu projeto 
individual e ao projeto da sociedade em que se situa; 

  

3.1 Tratar os conteúdos de modo contextualizado e atualizado, para dar novos significados 
ao aprendido, estimulando a iniciativa e a autonomia intelectual do aluno; 

  

3.2 Utilizar a interdisciplinaridade para uma aprendizagem sistemática; 

  

4.1 Estimular procedimentos e atividades que levem o aluno a reconstruir o conhecimento, 
através de experimentação, execução de projetos e atuação em situações sociais; 

  

4.2 Organizar conteúdos em áreas e projetos interdisciplinares, para articular os 
conhecimentos e o diálogo permanente entre diferentes áreas do saber; 

  

     5.1 Utilizar procedimentos avaliatórios que estimulem a iniciativa dos alunos; 

  
  
  



  
  
  
  
  

  
D. METODOLOGIA 

  
          1. Reconhecer a identidade do aluno,valorizar suas idéias e estimular o
desenvolvimento de suas potencialidades; 

  

1.    Atualizar constantemente o acervo bibliográfico, fitas de vídeos, Cd rom, softwares e 
internet,  cursos e palestras; 

  

2.    Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades de formação geral e de

      preparação básica para o trabalho; 

  

3.    Orientar os professores para a organização de conteúdos de ensino de modo 
contextualizado e atualizado; 

  

4.    Proporcionar aos docentes a integração entre os componentes curriculares, para
aluno possa compreender e transformar a realidade; 

  

5.    Incentivar os docentes a adotar estratégias de ensino diversificadas que estimulem o 
raciocínio e outras formas de construção do conhecimento; 

  

6.    Utilizar a metodologia disciplina/projeto, diagnosticando as situações problemas;



  

    Realizar avaliações diagnósticas, contínuas e diversificadas 

  
  
  
  
  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PERÍODOS
�  Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações 

aos novos professores; 

  

JANEIRO A JUNHO

�  Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e 
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários 
de aulas e calendário escolar; 

  

JANEIRO A JUNHO

�  Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, 
pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio 
ambiente. 

  

JANEIRO A JUNHO

�  Comunicar os professores da programação dos cursos 
promovidos pela CETEC 

  

JANEIRO A JUNHO

�  Orientar os docentes para o uso do site de Capacitações do 
Centro Paula Souza 

  

JANEIRO A JUNHO

�  Levantar necessidades para aquisição de acervo bibliográfico; 

  
JANEIRO A JUNHO



�  Atender as solicitações dos professores com relação aos 
materiais necessários ao desenvolvimento das aulas; 

  

JANEIRO A JUNHO 

  

�  Preparar o ambiente para a realização das aulas, conforme 
solicitação dos professores; 

  

JANEIRO A JUNHO 

  

�  Incentivar, orientar e colaborar com os professores na realização 
de aulas dinâmicas e motivadoras; 

  

JANEIRO A JUNHO 

  

�  Intensificar as atividades de recuperação contínuas; 

  

JANEIRO A JUNHO 

  

�  Incentivar e orientar os professores na realização de avaliações 
diversificadas; 

  

  

JANEIRO A JUNHO 

  

�  Conscientizar os alunos sobre hábitos de higiene, saúde e 
preservação ambiental; 

  

JANEIRO A JUNHO 

1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias 

  
  
PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2014 

  



F. RESULTADOS ESPERADOS(Assegurar também, condições para o desenvolvimento das competências 
previstas nos Planos de Cursos do Centro Paula Souza) 
Ter 100% dos professores participando em cursos. 

Ter 100% dos professores aplicando avaliações diversificadas. 

Ter 80% dos alunos participando das atividades desenvolvidas pela Unidade Escolar. 

  

  
  
  
  
  
  
  
Data:     /       /           Assinatura do Professor 

 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Biblioteca Ativa 
 Responsável(eis): Paulo Roberto Chaim e Raphael Machado 
 Data de Início: 10/03/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

Biblioteca Ativa 

 

Unidade: Etec Professor Urias Ferreira 
 

Plano: Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 

 

Resumo do projeto 
 

As enormes praticidades advindas das normas formas de comunicação ocasionaram – 
mesmo que não propositalmente – um desestímulo pela leitura e pela pesquisa de 
documentos, notadamente no caso dos livros técnicos e teóricos, os quais não trazem no seu 
bojo o aspecto lúdico e o fascínio dos jogos virtuais e das outras formas de comunicação 



menos consistentes e comprometedoras, sendo – em boa parte – essas levadas mais como 
um meio de entretenimento do que uma forma de aprendizagem eficaz. Nesse contexto, 
buscar redimensionar um ambiente pouco ocupado e mal compreendido pelos alunos – 
como as bibliotecas escolares – mostra-se como uma estratégia interessante; capaz de 
mostrar aos discentes que esses locais podem proporcionar novidades, dinamismo e 
oportunidades deles demonstrarem todas as suas potencialidades cognitivas. 

 

 

Objetivos 
 

  O projeto “Biblioteca Ativa”, pelo próprio nome, tem o propósito de dinamizar a “Sala de 
Leitura Joseane Bianco”, bem como cativar sua clientela, de forma natural, através da 
dinamização de seu ambiente. Ele deve estimular os alunos a redescobrirem a importância 
dos livros e demais documentos impressos do acervo, seja pelo conteúdo, seja pela sua 
credibilidade, como uma fonte ímpar para o estímulo ao desenvolvimento acadêmico e 
como mecanismo de instigar o desenvolvimento do raciocínio científico nos discentes 
envolvidos; isso também se fará pela promoção de atividades didático-culturais direcionadas 
pelo corpo docente da escola. 

Transformar a Biblioteca em um espaço ativo no processo e construção do saber 

 

Justificativa 
 

  Com o advento, nas últimas décadas, e crescente aumento no uso das tecnologias 
midiáticas (notadamente a internet), verifica-se uma diminuição no uso de documentos 
impressos como fonte para as pesquisas bibliográficas acadêmicas por parte dos discentes, 
em nossa comunidade escolar. Sendo assim, acredita-se que a implantação desse projeto 
venha a favorecer significativamente o aumento pelo interesse da pesquisa e leitura dos 
documentos do acervo da biblioteca, principalmente por meio dos documentos impressos, 
de modo a melhorar a qualidade das pesquisas acadêmicas solicitadas ao longo do curso 
técnico em Agropecuária. Além disto, procurar-se-á otimizar os recursos da biblioteca, 
incentivando a participação de docentes e discentes em outros projetos paradidáticos, 
através de atividades culturais, sejam elas teatrais, musicais, textuais ou musicais. 

 

Metodologia 
 

  

O referido projeto consistiria nas respectivas etapas: a) Verificar o acervo existente e 
relacioná-lo com as disciplinas do curso técnico oferecido, através de um inventário; b) 
fazer um levantamento entre os discentes da Etec, sobre quais teriam interesse em realizar 
atividades “extra sala de aula”, as quais necessitariam da realização de atividades de 
pesquisa e leitura sobre temas relacionados ao curso; c) tendo esses dados em mão – tanto 
do acervo quanto dos alunos interessados – elaborar, junto ao corpo docente da escola, 
atividades de pesquisa, as quais deveriam conter – ao menos – uma publicação impressa do 
acervo da biblioteca, entre as obras utilizadas para a pesquisa bibliográfica (revisão de 
literatura) dos trabalhos solicitados; d) propor aos professores englobar, dentro das 
atividades práticas programadas das disciplinas ministradas – atividades culturais, através de 
ações lúdicas, inovadoras, de modo a estimular a criatividade e a percepção cognitiva dos 



discentes; e) uso do equipamento multimídia disponível no local para exibição de filmes 
paradidáticos, com temas englobados pelas componentes curriculares do curso; f) além 
disso, procurar estimular quaisquer outras atividades acadêmicas que demandem a leitura de 
obras impressas do acervo da escola, sendo isto para todas as disciplinas ofertadas pela 
escola. Todo o período que a Biblioteca estiver funcionando, haverá um controle para o 
corpo docente e discente 

 

Resultado esperado 
 

 Transfomar a Biblioteca em um espaço ativo no processo de busca e construção do saber, 
trazendo a comunidade escolar para este espaço e utilizando-o de forma significativa, para o 
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem 

Ter 100% dos profs. utilizando a Biblioteca; 

Ter 80% dos alunos utilizando a biblioteca em horários extra-classe; 

Adquirir 10 livros da área técnica diversificado; 

Ter 80% dos alunos realizando leitura de livros e revistas; 

ter 80% dos alunos utilizando recursos de informática na Biblioteca 

  

 

  
Metas associadas 

 

Metas da unidade 
 

 

 

Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo 
de ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

Metas do Centro Paula Souza 
 

 

 

 

 

Recursos necessários 
 

 

Recurso 
Fonte do 
Recurso Valor estimado  

 

Aquisição de Acervo Unidade R$ 2.000,00  
 

 

 

Soma dos recursos   R$ 2.000,00  
 

 

Atividades 
     
 

Atividades Data inicial Data final   
 

Readequação do espaço físico 
para melhor acomodação dos 
usuários 

10/03/2014 25/03/2014 
 

  

Atendimento ao Usuário 
ampliação do horário da 
Sala/Elaborar, junto ao corpo 
docente da escola, atividades 

26/03/2014 10/04/2014 
 

  



de pesquisa 
Promover o uso da Sala de 
Leitura e Atividades 
Pedagógicas 

11/04/2014 25/04/2014 
 

  

Auxílio ao aluno no 
desenvolvimento de atividades 
pedagógicas/TCC 

28/04/2014 13/05/2014 
 

  

Atendimento ao usuário/Estudo 14/05/2014 29/05/2014 
 

  
Orientação ao 
estudo/Divulgação de 
atividades pedagógicas 

30/05/2014 13/06/2014 
 

  

Estímulo ao Uso do Acervo 
Bibliográfico/Pesquisas 
Internet 

21/07/2014 05/08/2014 
 

  

Estímulo a leitura e pesquisa 
em internet 

06/08/2014 21/08/2014 
 

  

Incentivo a leitura de jornais e 
revistas 

22/08/2014 05/09/2014 
 

  

Auxílio ao usuário nas 
pesquisas pedagógico-cultural 

08/09/2014 23/09/2014 
 

  

Atendimento ao usuário/ 
Auxílio ao Desenvolvimento de 
atividades pedagógicas 

24/09/2014 03/10/2014 
 

  

Apoio aos professores /alunos 06/10/2014 21/10/2014 
 

  
Aconpanhamento aos alunos no 
Estudo 

22/10/2014 06/11/2014 
 

  

Incentivo a leitura/Uso de 
internet para pesquisas 

07/11/2014 19/11/2014 
 

  

Estímulo ao estudo/ 20/11/2014 05/12/2014 
 

  
Atendimento ao 
Usuário/Divulgação do 
Resultado obtido pelo uso da 
Sala de Leitura 

08/12/2014 15/12/2014 
 

  

 

 

  
 

 
A i 
   

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Portal Educacional Clickidéia/2014 
 Responsável(eis): Maria Angelica Berchol 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 



Descrição: 
 Portal Educacional Clickideia 2014 
 Unidade: Etec Professor Urias Ferreira 
 Plano: Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 
 Resumo do projeto 
 A finalidade deste projeto é otimizar o Portal Clickideia aos professores e alunos desta Unidade Escolar. 
 A utilização adequada deste Portal Educacional, permite o envolvimento do aluno na 
aprendizagem   
através do uso de novas tecnologias educacionais e utilizar novos ambientes pedagógicos que propicia 
 o desenvolvimento de novas atitudes e habilidades, ampliando o nível de conhecimento do aluno  
 através de uma forma de pensar. 

 

 Objetivos 
  Disponibilizar aos professores materiais e recursos didático em ambiente virtual, proporcionando aos alunos informações em formato e linguagem familiar às novas gerações.     Implantar uma nova cultura de trabalho com o uso de tecnologias em sala de aula.     Superar o preconceito do uso do computador, vendo-o como ferramente educacional para apoio didático, integrada às ações pedagógicas desenvolvida na escola.     Promover a aprendizagem ativa e colaborativa com o uso de linguagens digitais.    Oferecer suporte técnico-pedagógico à comunidade escolar para que tanto os alunos, quanto os professores possam apropria-se dou uso de novas tecnologias.     Integrar essas tecnologias às atividades pedagógicas digitais do Portal Educacional  Clikideia. 
  

 Justificativa 
    
  O mundo está em constante transformação e a era digital e tecnológica está presente em vossas vidas e não há como ficarmos isolados desta realidae. O aprendizado em sala de aula também precisa ser modificado para que possa formar alunos preparados para viver no atual contexto social e aptos a utilizar os recursos tecnológicos disponíveis.   Diante disto,  inserimos este projeto na Proposta Pedagógica da escola para que os nossos educandos tenham acesso ao uso destas novas tecnologias que propiciam novas concepções de ensino aprendizagem, facilitando a apropriação do saber, uma nova forma de pensar e interagir com pessoas e grupos da comunidade escolar e fora dela.  

 Metodologia 
 



  
  Capacitar professores e alunos de Ensino Médio no uso de novas tecnologias educacionais, utilizando o Portal Educacional Clickideia para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e em cada componente curricular.   As atividades do Portal serão coordenadas pelo Professor Coordenador do Projeto, através de:   Divulgação do Projeto aos professores e alunos;   Esclarecimento de dúvidas para o corpo docente e discente em relação aos recursos disponíveis no portal;  Estimular os professores e desenvolverem atividades interdisciplinares;  Acompanhar e registrar todas as atividades do projeto;  Encaminhar relatórios sobre o desenvolvimento do Projeto à coordenação geral do mesmo.  Agendar e coordenar reuniões e oficinas para trocas de experiências.  

 Resultado esperado 
 Ter professores e alunos do Ensino Médio capacitados para o uso do Portal assim como utilizem as ferramentas disponíveis e surgiram roteiros, conteúdos e atividades para melhoria deste.   Ter alunos motivados para pesquisar e participar das atividades propostas no Portal assim como utilizem a ferramenta para pesquisa, reforço e estudos extras.  Que o Portal tenha uma utilização crescente e contínua ao longo do ano e que a inclusão digital de alunos e professores seja efetiva e crie autonomia no uso da tecnologia.  Ter professores utilizando o Portal como mais um recurso pedagógico e que seja uma ferramenta auxiliar nos processos de recuperação paralela e/ou apoio escolar.  Que seja uma fonte de pesquisa e ferramenta colaborativa para professores e alunos.  
   
  

 Metas associadas 
 Metas da unidade 
 

 

 

 

 

 Metas do Centro Paula Souza 
 

 

 

 

 Recursos necessários 
 

 Recurso Fonte do Recurso Valor estimado  

 

 

 Soma dos recursos   R$ 0,00  

 Atividades 
 

  
 Atividades Data inicial Data final   
 Encaminhamento de listas de alunos e 
professores 23/01/2014 06/02/2014 

   Entrega de login e senha aos professores 
e alunos do Ensino Médio; 07/02/2014 14/02/2014 

   Reunião com professores: Orientação 
quanto ao uso do Portal; 18/02/2014 21/02/2014 

   Orientação aos alunos quanto ao uso do 
portal 24/02/2014 28/02/2014 

   Organização de horários e cronograma de 
utilização dos laboratórios de informática 03/03/2014 07/03/2014 

   
Organizar e acompanhar visita de apoio e 10/03/2014 14/03/2014 

   



suporte da equipe pedagógica do Portal 
Informações sobre capacitação 
continuada(curso AVA) e controle de participação 17/03/2014 21/03/2014 

   

Participação e orientação para encontros de capacitação 24/03/2014 28/03/2014 
   Sugestão de atividades para otimização do uso do Portal. 31/03/2014 04/04/2014 
   Elaboração de planilha para controle de dados estatístico sobre a utilização do 

Portal. 
07/04/2014 12/04/2014 

   

Elaboração de ações para motivação ao 
uso do portal. 14/04/2014 19/04/2014 

   
Registro da utilização dos laboratórios. 21/04/2014 26/04/2014 

   Acompanhamento de atividades desenvolvidas por professores e alunos. 05/05/2014 10/05/2014 
   Reuniões para troca de experiência entre professores sobre o uso do Portal. 12/05/2014 19/05/2014 
   Verificação do funcionamento, senhas, login e laboratórios. 19/05/2014 24/05/2014 
   Acompanhamento de atividades desenvolvidas por professores e alunos. 26/05/2014 31/05/2014 
   

Acompanhamentos dos monitoramentos. 02/06/2014 07/06/2014 
   Elaboração e envio do 1º relatório 

semestral. 09/06/2014 14/06/2014 
   Acompanhamento de atividades 

desenvolvidas por professores e alunos. 14/07/2014 19/07/2014 
   Organização de horários e cronograma de 

utilização dos laboratórios de informática 21/07/2014 26/07/2014 
   Encaminhamento de listas dos novos 

alunos e professores/Entrega de logins e senhas para os mesmos. 28/07/2014 02/08/2014 
   

Organizar e acompanhar visita de apoio e suporte da equipe pedagógica do Portal 04/08/2014 09/08/2014 
   Reunião com professores: Orientação quanto ao uso e possibilidade do portal 

para o segundo semestre. 
11/08/2014 14/08/2014 

   

Sugestão de atividades inter e 
multidisciplinares para otimização do uso do portal. 18/08/2014 23/08/2014 

   

Informações sobre capacitação continuada(curso AVA) e controle de 
participação 

25/08/2014 30/08/2014 
   

Elaboração de ações para motivação ao 
uso do portal pela comunidade. 01/09/2014 06/09/2014 

   Organização e inscrições para capacitação 
de professores. 08/09/2014 13/09/2014 

   Participação e orientação para encontros 
de capacitação 15/09/2014 20/09/2014 

   Plantão de dúvidas para alunos/ 
vestibulando e sugestões de atividades para professores e alunos. 29/09/2014 04/10/2014 

   

Plantão de dúvidas para aluno/ vestibulandos.Orientação aos alunos 
quanto ao uso do portal. 

06/10/2014 11/10/2014 
   

Acompanhamentos de atividades 
desenvolvidas por professores e alunos. 13/10/2014 18/10/2014 

   Retomar as informações sobre oProjeto 
Institucional:www.cpscetec.com.br/portais 20/10/2014 25/10/2014 

   Reuniões para troca de experiência entre 
professores, avaliação e propostas para continuidade. 27/10/2014 01/11/2014 

   

Acompanhamento de atividades desenvolvidas por professores e alunos. 03/11/2014 08/11/2014 
   

Acompanhamentos dos monitoramentos. 10/11/2014 18/11/2014 
   



Elaboração e envio do 2º relatório semestral. 21/11/2014 04/12/2014 
   

Encerramento do projeto no sistema. 06/12/2014 19/12/2014 
    

 Pareceres 
 Parecer - Diretor 
Emitido por Maria Fatima Bosio em 16/12/2013 14:35:51 

 O desenvolvimento deste projeto é muito importante para a ETEc, para a diversificação de 
metodologias de ensino.É um projeto bastante atrativo para os alunos, pois as aulas tornam-se muito dinâmicas. 

 Parecer - Coordenador Pedagógico 
Emitido por João Erasmo Berchol Da Silva em 16/12/2013 14:04:06 

  
As atividades propostas pela professora, através deste projeto, contribuirão significativamente com o uso de modernas metodologias de ensino e, consequentemente com o processo ensino-
apren- dizagem. Somos favoráveis ao desenvolvimento deste projeto. 

 Parecer - Coordenador de Projetos 
Emitido por Cetec Clickideia em 17/12/2013 09:23:05 

 O Projeto se apresenta conforme as orientações da Cetec - ofício 259/13, tendo em vista a 
necessidade de um professor coordenador para a gestão local das atividades a serem desenvolvidas com o Portal Educacional Clickideia. A cota de hae autorizada para esta Escola está 
correta, assim autorizamos o desenvolvimento deste Projeto. 

 Parecer - Coordenador de Ensino Médio e Técnico 
Emitido por Cetec em 17/12/2013 13:49:45 

 projeto aprovado 
    

 Metas associadas: 
 -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Cooperativa Escola 
 Responsável(eis): Donizete Anésio Basso / Paula Valéria Drago 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 Projeto Cooperativa Escola 
 Unidade: Etec Professor Urias Ferreira 
 Plano: Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 
 Resumo do projeto 
   
Este projeto visa a participação dos alunos nos projetos didático-produtivos da Unidade de Ensino, 



desenvolvendo o espírito cooperativista.Com isso o aluno poderá desenvolver suas habilidades e se integrar melhor as atuais demandas do mundo de trabalho. Com a aprendizagem baseada em 
projetos podemos oferecer a comunidade escolar uma gama de opções que poderão melhorar a relação Ensino-Aprendizado, permitindo uma melhor assimilação e desenvolvimento da 
capacidade individual de tratar dos problemas cotidianos de maneira mais prática. As Competências e Habilidades do Cooperativismo serão melhor desenvolvidas e assimiladas 
tornando mais profundas a relação do aluno com as reais necessidades do mercado de trabalho. Assim a problemática enfrentada no desenvolvimento destes projetos irá contribuir para uma 
melhor formação prática e um maior contato com a realidade do mundo atual. 

 

 Objetivos 
 Proporcionar maior participação dos alunos nos projetos didático-produtivos da Unidade de Ensino e melhor desenvolvimento de suas habilidades e integração destes as atuais demandas do mercado de trabalho. Aprendizagem baseada em projetos para oferecer a comunidade escolar uma gama de opções que poderão melhorar a relação Ensino-Aprendizado, permitindo uma melhor assimilação e desenvolvimento da capacidade individual de tratar dos problemas cotidianos de maneira mais prática. Incentivo aos alunos participarem da elaboração e implementação dos projetos agropecuários e didáticos pedagógicos propostos no PPG e uma maior integração destes aos projetos com um plano de trabalho e escala prática em cada fase dos projetos. Aprofundamento na relação entre Competências e Habilidades do Cooperativismo que serão mais bem desenvolvidas e assimiladas tornando mais estreita a relação do aluno com as reais necessidades do mercado de trabalho. Assim a problemática enfrentada no desenvolvimento destes projetos irá contribuir para uma melhor formação prática e um maior contato com a realidade do mundo atual. 
 Justificativa 
 Em cada reunião de Cooperativa são discutidos os problemas e apresentadas as possíveis soluções dentro das expectativas da comunidade escolar. Essas ações baseiam-se nos princípios 
cooperativistas e refletem o espírito deste sistema e suas implicações e desenvolvimento no mundo atual. A Cooperativa Escola nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza ocupa 
um papel importante junta a Escola e tem sido uma grande parceria da U.E. para o desenvolvimento dos projetos Produtivos e Pedagógicos, gestão financeira, gerenciamento da 
residência escolar, organização e acompanhamento das atividades dos projetos, atividades esportiva e de lazer e na contratação de recursos humanos para suprir a falta de funcionários 
necessários para o bom andamento das atividades diárias da Unidade Escolar. Ressalta-se ainda, a importância da cooperativa escola em relação ao aspecto pedagógico relacionado a gestão, 
educação, aquisição de competências e habilidades adquiridas através das atividades teóricas e práticas propostas em vários Planos de Trabalho dos professores dos componentes curriculares 
dos cursos oferecidos pela ETEC. Outro fator importante do funcionamento da Cooperativa Escola é o desenvolvimento pessoal dos alunos cooperados que oportuniza o potencial de liderança, o 
espírito cooperativista e o senso de cidadania. Para coordenar todas estas atividades é necessária a figura do professor orientador da Cooperativa Escola que juntamente com a Direção da U.E., 
professores, alunos, funcionários e auxiliares de instrução poderá desenvolver uma série de ações visando o suporte e a otimização de todos os setores, melhorando desta forma a atuação desta 
ETEC, oferecendo um ensino de qualidade em consonância com o Projeto Pedagógico da Escola. 

 Metodologia 
 Resumo:   
 Este projeto visa a participação dos alunos nos projetos didático-produtivos da Unidade de Ensino, desenvolvendo o espírito cooperativista.Com isso o aluno poderá desenvolver suas habilidades e 
se integrar melhor as atuais demandas do mundo de trabalho. Com a aprendizagem baseada em projetos podemos oferecer a comunidade escolar uma gama de opções que poderão melhorar a 
relação Ensino-Aprendizado, permitindo uma melhor assimilação e desenvolvimento da capacidade individual de tratar dos problemas cotidianos de maneira mais prática. As 
Competências e Habilidades do Cooperativismo serão melhor desenvolvidas e assimiladas 



tornando mais profundas a relação do aluno com as reais necessidades do mercado de trabalho. Assim a problemática enfrentada no desenvolvimento destes projetos irá contribuir para uma 
melhor formação prática e um maior contato com a realidade do mundo atual. 
 

 Resultado esperado 
 Envolvimento e atendimento do comitê educativo visando a melhoria do trabalho em equipe. 
Manter a residência escolar com qualidade; envolver alunos professores e demais funcionários em ações relacionadas a Cooperativa Escola; aumentar o número de alunos voluntários nas atividades 
e trabalhos em equipe voltados a cooperativa.  Renovação dos Convênios de parceiros com a Etec; Afixação do Balancete mensal visado pelos 
membros da Cooperativa-Escola; Melhorar o Trabalho Voluntário dos alunos semi-residentes com o fornecimento de declaração de sua efetiva participação nos projetos da Etec; Regularizar a ficha 
de Bens Semoventes, Matrimoniados e Registrados; Participação do Prof Orientador e membros da Cooperativa nas reuniões semanais com a Direção, Auxiliares de Instrução e Supervisor da 
Gestão Rural; Participação de alunos em Eventos Programados Extra-Escola (Feiras, Exposições e visitas técnicas; Ter o livro de cooperados atualizados e a Cooperativa registrada na Jucesp; 
manter em bom estado de conservação os equipamentos, as instalações e os materiais de consumo. 
  

Metas associadas 
 Metas da unidade 
 

 

 Promover a comunicação interna atingindo 100% de seus integrantes. 
 

 

 

 Metas do Centro Paula Souza 
 

 

 

 

 Recursos necessários 
 

 Recurso Fonte do Recurso Valor estimado  RECURSO FINANCEIRO PROPRIO Unidade R$ 20.000,00 
 

 

 Soma dos recursos   R$ 20.000,00  

 Atividades 
 

  
 Atividades Data inicial Data final   elaborar planilha de custo de 
produçao para projetos agropecuarios 27/01/2014 27/01/2014 

   

Reunião de Cooperativa- Conscientização sobre a 
importância do Cooperativiamo 

27/01/2014 27/01/2014 
   

Reuniões com a comissão de 
residência escolar para prestação de contas e para 
detectar as prioridades nas quais serão investidos os 
recursos financeir 

23/01/2014 07/02/2014 
   

Aconpanhamento dos projetos 
agropecuários 10/02/2014 24/02/2014 

   reunião da Cooperativa com o 
conselho fiscal 24/02/2014 24/02/2014 

   Reunião de Coperativa com o 
C. A. para tomda de decisões 25/02/2014 25/02/2014 

   Realizar reuniões com a Cotae 
e o Comitê Educativo visando a realização de atividades 
esportivas e de lazer 

24/02/2014 28/02/2014 
   

Realizar reuniões com a Cotae 
e o Comitê Educativo visando a realização de atividades 
esportivas e de lazer. 

25/02/2014 28/02/2014 
   



Acompanhamento dos Projetos Produtivos e Pedagogicos da UE 18/02/2014 05/03/2014 
   Formar e orientar grupos de alunos para realização de 

atividades voluntárias 
18/02/2014 05/03/2014 

   

Incentivar o trabalho 
cooperativista, através de campanhas de doações e 
prestação de serviços à entidades e comunidade 
escolar. 

25/02/2014 05/03/2014 
   

Verificação e Conservação dos 
bens móveis e equipamentos da UE 18/02/2014 05/03/2014 

   

Divulgação dos Balancetes Mensais 06/03/2014 06/03/2014 
   Acompanhamento dos Projetos Agropecuários 24/02/2014 10/03/2014 
   Receber sugestões de atividades propostas pelos 

alunos residentes visando a melhoria da convivência escolar 
06/03/2014 10/03/2014 

   

Reunir com os alunos residentes, conscientizado-os 
sobre a importância dos hábitos de organização e higiene na 
residência escolar. 

18/03/2014 21/03/2014 
   

Acompanhamento dos Projetos 
Produtivos e Pedagogicos da UE 25/03/2014 04/04/2014 

   Divulgação dos Balancetes 
Mensais 08/04/2014 08/04/2014 

   Verificação e Conservação dos 
bens móveis e equipamentos da UE 25/03/2014 08/04/2014 

   

Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 17/04/2014 17/04/2014 
   Reunir com os alunos residentes, conscientizado-os 

sobre a importância dos hábitos de organização e higiene na 
residência escolar 

16/04/2014 23/04/2014 
   

Reuniões com a comissão de 
residência escolar para prestação de contas e para 
detectar as prioridades nas quais serão investidos os 
recursos financeir 

29/04/2014 05/05/2014 
   

Divulgação dos Balancetes 
Mensais 07/05/2014 07/05/2014 

   Reunião da Cooperativa para 
tomada de decisões 07/05/2014 07/05/2014 

   Acompanhamento dos Projetos 
Produtivos e Pedagogicos da UE 29/04/2014 14/05/2014 

   Receber sugestões de 
atividades propostas pelos alunos residentes visando a 
melhoria da convivência escolar. 

20/05/2014 23/05/2014 
   

Divulgação dos Balancetes Mensais 06/06/2014 06/06/2014 
   Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 04/07/2014 04/07/2014 
   Divulgação dos Balancetes Mensais 07/07/2014 07/07/2014 
   Reunir com os alunos residentes, conscientizado-os 04/07/2014 07/07/2014 
   



sobre a importância dos hábitos de organização e higiene na 
residência escolar. Acompanhar e orientar os 
alunos na elaboração dos planos de trabalho e divulgação 
para a comunidade escolar, propagandas 

07/07/2014 14/07/2014 
   

Reuniões com a comissão de residência escolar para 
prestação de contas e para detectar as prioridades nas 
quais serão investidos os recursos financeir 

10/07/2014 16/07/2014 
   

Divulgação dos Balancetes Mensais 06/08/2014 06/08/2014 
   Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 12/08/2014 12/08/2014 
   Verificação e Conservação dos bens móveis e equipamentos 

da UE 
29/07/2014 13/08/2014 

   

Apresentação das chapas a 
comunidade escolar 13/08/2014 16/08/2014 

   Acompanhamento dos Projetos 
Produtivos e Pedagogicos da UE 07/08/2014 22/08/2014 

   Receber sugestões de 
atividades propostas pelos alunos residentes visando a 
melhoria da convivência escolar. 

19/08/2014 22/08/2014 
   

Conscientizar sobre a importância e incentivar a 
realização de atividades de trabalho voluntário, voltados à 
comunidade escolar 

26/08/2014 29/08/2014 
   

Reunir com os alunos 
residentes, conscientizado-os sobre a importância dos hábitos 
de organização e higiene na residência escolar. 

02/09/2014 05/09/2014 
   

Divulgação dos Balancetes Mensais 09/09/2014 09/09/2014 
   Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 10/09/2014 10/09/2014 
   Verificação e Conservação dos bens móveis e equipamentos 

da UE 
02/09/2014 10/09/2014 

   

Acompanhamento dos Projetos 
Produtivos e Pedagogicos da UE 09/09/2014 24/09/2014 

   Incentivar o trabalho 
cooperativista, através de campanhas de doações e 
prestação de serviços à entidades e comunidade 
escolar. 

23/09/2014 29/09/2014 
   

Divulgação dos Balancetes 
Mensais 07/10/2014 07/10/2014 

   Reunião da Cooperativa para 
tomada de decisões 07/10/2014 07/10/2014 

   Verificação e Conservação dos 
bens móveis e equipamentos da UE 26/09/2014 10/10/2014 

   

Divulgação dos Balancetes Mensais 06/11/2014 06/11/2014 
   Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 06/11/2014 06/11/2014 
   



Acompanhamento dos Projetos Produtivos e Pedagogicos da UE 04/11/2014 18/11/2014 
   Reunião da Cooperativa para tomada de decisões 25/11/2014 29/11/2014 
   Acompanhamento e avaliação dos Projetos realizados durante 

o ano letivo 
03/12/2014 03/12/2014 

   

Divulgação dos Balancetes 
Mensais 08/12/2014 08/12/2014 

   Receber sugestões de 
atividades propostas pelos alunos residentes visando a 
melhoria da convivência escolar 

02/12/2014 08/12/2014 
   

Reuniões com a comissão de 
residência escolar para prestação de contas e para 
detectar as prioridades nas quais serão investidos os 
recursos financeir 

02/12/2014 08/12/2014 
   

Verificação e Conservação dos 
bens móveis e equipamentos da UE 26/11/2014 10/12/2014 

   

Incentivar o trabalho cooperativista, através de 
campanhas de doações e prestação de serviços à 
entidades e comunidade escolar. 

16/12/2014 19/12/2014 
   

Reunir com os alunos residentes, conscientizado-os 
sobre a importância dos hábitos de organização e higiene na 
residência escolar. 

11/12/2014 19/12/2014 
   

 

 Pareceres 
 Parecer - Diretor 
Emitido por Maria Fatima Bosio em 20/02/2014 15:22:57 

  
O projeto Cooperativa Escola desenvolve o espírito cooperativista,promove a interdisciplinaridade e prepara os alunos para o trabalho em equipe. 
O projeto deve ser desenvolvido pela ETEc, pois contribui para a formação do técnico em Agropecuária. 

 Parecer - Coordenador Pedagógico 
Emitido por João Erasmo Berchol Da Silva em 20/02/2014 15:18:24 

  
 As atividades propostas pelos professores, através deste projeto, contribuirão para o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos-produtivos, ações cooperativistas, bem como para uma convivência escolar saudável. Somos favoráveis ao desenvolvimento deste projeto. 

 Parecer - Coordenador de Projetos 
Emitido por Antonio Carlos Ottoboni De Oliveira em 21/02/2014 16:11:26 

 O projeto objetiva de maneira acentuada a participação dos alunos nos projetos didático-
produtivos para a melhor formação prática dos mesmos. O Cronograma prevê as atividades detalhadamente, possibilitando assim resultados qualitativos e quantitativos. 
Somos favoráveis ao desenvolvimento do presente projeto pelos responsáveis Donizete Anésio Basso com 13 hae’s e Paula Valério Drago com 06 hae’s, e a fim de que o projeto Cooperativa 
Escola atenda as instruções do setor de convênios, é importante que informe e atualize os dados solicitados pelo programa BEM TE VI, apresentado aos gestores da escola no ano de 2013. Consta 
em planilha da Cetec que os gestores da Cooperativa na unidade não fizeram o solicitado até o presente momento, portanto, terão prazo fixado no dia 28/02/2014 para preencher e atualizar as 



informações, condição para a continuidade e aceite do projeto para o ano de 2014.  
Vera Cruz, 21 de Fevereiro de 2014. ______________________________ 
Antonio Carlos Ottoboni de Oliveira 

 Parecer - Coordenador de Ensino Médio e Técnico 
Emitido por Cetec em 21/02/2014 16:22:40 

 Projeto aprovado até 28-2-2014. A Etec deverá atualizar as informações da Cooperativa Escola no programa Bem-te-vi. 
  

  
 

 Metas associadas: 
 -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. -> Promover a comunicação interna atingindo 100% de seus integrantes. 

 

 

 Projeto: Residência 
 Responsável(eis): Maria Aparecida Pereira Gozo 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

I - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:  

Nome: Maria Aparecida Pereira Gozo 

Cargo: Analista Técnico Educacional 

Email: mapgozo@hotmail.com 

  

II - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

HUMILDE RESIDENCIA 

  

III – PRAZO DE EXECUÇÃO:  

23/01/2014 a 20/12/2014 

  

IV – OBJETIVO GERAL  

Desenvolver um ambiente saudável, sustentável e uma melhora na qualidade de vida 
durante a estadia dos alunos na escola. 

  



V – OBJETIVO ESPECÍFICO  

• Proporcionar atividades esportivas, lazer, educacionais, nas horas ociosas dos alunos, 
principalmente no período noturno; 

• Orientação de hábitos de higiene pessoal, de limpezas e organização nos alojamentos e 
entorno; 

• Proporcionar a integração com os Colegas, Funcionários, Docentes, Professor e 
Orientador da 

Cooperativa e Equipe Gestora; 

• Orientar os alunos quanto a importância de seguir as Normas de Residência e as 
realizações de atividades; 

  

VI - JUSTIFICATIVA:  

A Etec Prof. Urias Ferreira de Jaú, localiza-se na Zona Rural do Município de Jaú/SP, e a 
maioria dos alunos que frequentam precisam estar alojados, pois residem a uma distancia 
que não permite viajar todos os dias. Sendo para jovens adolescentes, os quais a maioria 
é a primeira vez que deixam seus familiares por um longo período de tempo. 

A Etec Prof. Urias Ferreira de Jaú conta com 38 apartamentos divididos em 7 blocos, com 
capacidade para 168 jovens, 01 refeitório, banheiros coletivos, pátio, quadra esportiva. A 
escola hoje abriga jovens que residem de segunda a sexta feiras, exigindo uma maior 
responsabilidade por parte de seus dirigentes. 

Por essa razão que essa coordenação tem a preocupação de proporcionar a esses 
assistidos uma sensação de estarem em sua própria casa já que passam a maior parte de 
seu tempo na escola um maior conforto em suas dependências como ajudá-los a criarem 
hábitos saudáveis (alimentação, higiene, saúde, proporcionando melhorias em suas 
qualidades de vida). 

Este projeto tem por finalidade promover uma convivência saudável entre a comunidade 
escolar resgatando princípios da cidadania, contribuindo para a formação de cidadãos 
capazes de transformar o seu contexto social. O projeto prevê ações, envolvendo a 
participação do Gestor da Convivência, do Professor Orientador da Cooperativa, Alunos e 
Comunidade Escolar em horário extracurricular. 

  

VII - METODOLOGIA: 

¬ Avaliação: Serão avaliados individualmente ou em grupo a fim de detectar qualquer 
alteração; 

¬ Programação de atendimento: São elaborados atendimentos individuais, ou em grupo 
atendendo as necessidades de cada um; 

¬ Reavaliação: São reavaliadas periodicamente a fim de detectar qualquer alteração; 



¬ Discussão de casos com a equipe técnica sempre procurando o melhor programa de 
atendimento: 

¬ Orientações aos docentes, funcionários e gestores quanto a posicionamentos, 
manipulações, visando uma melhor estimulação global. 

¬ Favorecer o processo de adaptação, em menor espaço de tempo possível; 

¬ Propiciar aos jovens estudantes condições de habilidades que favoreça sua formação e 
profissionalização, fazendo com que o impacto do internato não interfira nestes processos; 

  

VIII - INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

  

Indicadores  Diminuição dos quadros de vandalismo 

 Alunos mais felizes e dispostos 

 Maior autonomia dos assistidos 

 Diminuição de Bullyng 

Método  

 Observação 

 Relatórios 

 Fotos 

 Documentação 

Fonte  

 Relatórios dos profissionais que atendem os alunos 

 Reunião com os pais dos alunos assistidos; 

 Relato dos pais, através de visitas e acompanhamento pedagógico; 

Responsável  

 Coordenador Pedagógico 

 Docente 

 Vigias 

 Gestores 



 Serviços Gerais 

 Analista Técnico Educacional 

 Diretor 

 Professor e Orientador da 

Cooperativa 

. 
Quantidade  Cidade  N° 

01 AREALVA 1 
05 BARIRI 2 
01 BARRA BONITA 3 
04 BOA ESPERANÇA DO SUL 4 
03 BOCAÍNA 5 
09 BROTAS 6 
04 DOBRADA 7 
10 DOIS CORRÉGOS 8 
01 GAVIÃO PEIXOTO 9 
03 IBITINGA 10 
01 IGARAÇU DO TIETE 11 
02 ITAJOBI 12 
03 ITAJU 13 
07 ITAPOLIS 14 
03 ITAPUI 15 
02 ITIRAPINA 16 
09 JAU 17 
05 MACATUBA 18 
06 MATÃO 19 
01 MINEIROS DO TIETE 20 
01 NOVO HORIZONTE 21 
04 PEDERNEIRAS 22 
01 RIBEIRÃO BONITO 23 
03 SANTA MARIA DA SERRA 24 
01 SÃO CARLOS 25 
01 SÃO LOURENÇO DO TURVO 26 
01 SÃO PEDRO 27 
07 TABATINGA 28 
01 TAQUARITINGA 29 

100 TOTAL  # 

  
Masculino  Feminino  

78 22 

  

IX - META:  



Ter 100% dos integrantes dos residentes satisfeitos com a Convivência Escolar 
 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Ter 90% dos alunos participando de ações solidárias na Semana de Recepção e Interação 
dos alunos Ingressantes 

 

 

 Projeto: MICROSOFT/2014 
 Responsável(eis): Denilson Bessi 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 Responsavel local - Parceria entre o Centro Paula Souza X Microsoft 2014 

 Unidade: Etec Professor Urias Ferreira 
 Plano: Plano Plurianual de Gestão 2014 - 2018 
 Resumo do projeto 
 Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto: “Parceria entre o Centro Paula Souza X 
Microsoft 2014”, que tem como responsável o Prof. Me Luiz Henrique Biazotto, e encontra-se devidamente registrado no SAEP.  
A parceria entre o Centro Paula Sousa e a Microsoft proporciona aos estudantes e professores das Escolas Técnicas (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) acesso ao programa 
DreamSpark Premium, que provê download gratuito dos produtos de desenvolvimento da Microsoft como sistemas operacionais e ambientes de desenvolvimento Microsoft para utilização 
pessoal, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que grande parte dos softwares disponíveis, são utilizados como ferramentas de apoio nas matrizes curriculares de 
várias Habilitações Técnicas oferecidas pelo Centro Paula Souza. Além desses benefícios, a parceria também oferece licenças para instalação de softwares nos 
laboratórios de informática das unidades de ensino através do MSDNA, proporcionando uma grande redução de custos na compra de licenças de softwares. 
Toda comunidade escolar também poderá contar com a suíte de serviços on-line Office 365, que oferece o Office Web Apps onde é possível criar e editar documentos do MS Word, Excel, 
PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet, o disco virtual SkyDrive que permite a edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente na web 
e vários outros recursos como calendário, sincronizador de arquivos e comunicador instantâneo. O presente projeto irá viabilizar os benefícios contidos na parceria através de uma gestão que 
garanta, à alunos e professores, acesso aos benefícios oferecidos pela parceria e oriente à todos quanto a correta utilização dessas ferramentas, com o intuito de que as mesmas sejam 
aplicadas como uma tecnologia de auxílio no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 Objetivos 
   
são objetivos deste projeto: 

Prover acesso aos benefícios oferecidos pelo convênio firmado entre o Centro 
Paula Desenvolver material de divulgação do projeto. 

Divulgar o projeto na Unidade Escolar e nas salas descentralizadas. 
Orientar professores e alunos, através de capacitações e treinamentos quanto à 

correta utilização das ferramentas oferecidas. 
Possibilitar um meio de comunicação direta com professores, alunos matriculados e 



egressos, envolvidos no projeto. 
Fazer a gestão dos downloads de software, bem como o acompanhamento de sua 

utilização por escolas, professores e alunos e os benefícios alcançados na utilização dos 
mesmos. 

Garantir o uso dos e-mails institucionais por professores, alunos e funcionários da 
Unidade Escolar. 

Fomentar o uso do DreamSpark pelos alunos e professores da unidade. 
 Justificativa 
 

Essa parceria oferece para professores e alunos diversos benefícios como: acesso a produtos 
de desenvolvimento originais da Microsoft através do programa DreamSpark Premium, 
 acesso ao pacote de serviços em nuvem Office 365 e SkyDrive Pro, além de programas de 
treinamento e capacitação para correta utilização das ferramentas oferecidas. Também é 
oferecido as licenças por volume para utilização gratuita de softwares da Microsoft nos 
Laboratórios das Unidades do Centro Paula Souza, estima-se também, uma grande redução 
de custos quanto à compra desses softwares, uma vez que vários deles são utilizados no 
processo de ensino-aprendizagem. Todos os produtos disponibilizados pela parceria e 
utilizados em laboratório, nas unidades, estão também disponíveis aos alunos, o que garante 
a continuidade do aprendizado fora do ambiente escolar, uma vez que os mesmos podem 
instalar esses produtos em seus computadores pessoais.O acesso aos benefícios da parceria, 
demanda a criação e distribuição de e-mails, para alunos e professores, que possibilitam 
uma comunicação rápida entre todos os envolvidos no projeto, facilitando ações de 
divulgação, orientação e suporte.  Os e-mails criados servem como um passaporte para 
acessar inúmeros benefícios oferecidos pelo projeto de parceria entre o Centro Paula Souza 
e a Microsoft. 

 Metodologia 
 

Para a execução das atividades previstas, o projeto conta com uma organização composta 
por três níveis de responsabilidades formadas pela Equipe Administrativa, Equipe 
Operacional e Equipe de Responsáveis Locais.Os itens elencados a seguir representa a 
atividade diária de cada local e descreverá as suas responsabilidades.•        Representar a 
parceria do projeto junto à sua Etec.•        Acessar diariamente o e-mail 
local.ue@etec.sp.gov.br•        Orientar os alunos ingressantes e veteranos sobre a existência 
do projeto e divulgar seus benefícios;•        Ajudar os alunos e professores no processo de 
recuperação de senhas de acesso aos recursos da parceria.•        Gerencia as solicitações e 
distribuições das contas de e-mail realizadas pelos Alunos e Professores;•        Confere, 
consolida e envia/recebe as planilhas de solicitações/retornos de contas;•        Orienta e dá 
suporte aos alunos e professores das Etecs para a criação e utilização das contas e acesso 
aos produtos disponibilizados pela parceria.•        Emite relatórios de ocorrências e resultados 
à Equipe Administrativa.•        Suporte a alunos, professores e funcionários em ocorrências 
relacionadas às contas de e-mails e aos softwares disponibilizados no projeto garantindo sua 
utilização.•        Participação em eventos e treinamentos oferecidos pelos organizadores do 
projeto agindo como multiplicador em sua unidade.•         Elaborar relatórios quando 
solicitado pelo Gestor/Coordenador do projeto ou da equipe 
operacional.•         Desenvolver material de divulgação.•         Divulgar o projeto na 
Unidade Escolar.•         Incentivar o uso do e-mailinstitucional por alunos, professores e 
funcionários da Unidade Escolar.•         Atender as solicitações da equipe operacional 
dentro do prazo estipulado. 

 



Resultado esperado 
 

Fomentar e garantir a qualidade e agilidade na comunicação entre a Microsoft, 
Administração Central, equipe do projeto. 

Aumentar em 30% a disponibilização dos benefícios providos pela parceria, 
garantindo a participação de todas as UEs do Centro Paula Souza. 

Aumentar em 60% a utilização dos recursos disponibilizados na nuvem SkyDrivePro. 
Aumentar em 40% o download dos softwares disponibilizados, no processo de 

ensino-aprendizagem (DreamSpark). 
Garantir em 100% a criação das contas de acesso aos benefícios da parceria, 

controle de informações por unidade e disponibilização de consultas e relatórios, através da 
utilização do software de apoio para o projeto. 

Garantir em 100% a disponibilização de informações sobre o projeto, bem como 
tutoriais e manuais, através do desenvolvimento do Site do Projeto. 

 Equipe do projeto 
 

 

 

  DENILSON BESSI - Carga horária semanal 2013 
 

Horas-aula 18 
 

Hora atividade (20% das horas-aula) 3,6 
 

Hora atividade específica do presente projeto 5 
 

Outros projetos 
 

coordenação de área 10 
laboratório informática 04 

 

 

Total Semanal 40.6 
 

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 182.7 
 

  

 Metas associadas 
 Metas da unidade 
 

 

 

 

 

 Metas do Centro Paula Souza 
 

 

 

 

 Recursos necessários 
 

 Recurso Fonte do Recurso Valor estimado  

 

 

 Soma dos recursos   R$ 0,00  

 Atividades 
 

  
 Atividades Data inicial Data final   



Apresentação do Projeto para a comunidade (pais e 
mestres) e para as salas de 1° 

22/01/2014 31/01/2014 
   

Desenvolver atividades para divulgar o projeto para toda a 
comunidade escolar 

03/02/2014 07/02/2014 
   

Elaboração e sugestão de 
atividades para incentivar o uso dos recursos oferecidos 
pela parceria 

10/02/2014 14/02/2014 
   

Auxiliar o aluno no processo 
de ativação do e-mail @etec.sp.gov.br e no 
DreamSpark 

17/02/2014 24/02/2014 
   

Gestão das senhas e logins de 
acesso para novos alunos e professores 24/02/2014 07/03/2014 

   

Reuniões com professores - Realizar reuniões regulares 
com os professores sobre o uso da Parceria Centro Paula 
Souza x Microsoft 

10/03/2014 21/03/2014 
   

Atendimentos aos alunos e 
professores para esclarecimento de duvidas, 
acompanhamento do uso dos softwares oferecidos pela 
parceria. 

24/03/2014 31/03/2014 
   

Organização e atendimento, 
aos alunos e professores com dificuldade de acesso à 
Parceria Centro Paula Souza x Microsoft 

01/04/2014 14/04/2014 
   

Organização e atendimento, aos alunos e professores com 
dificuldade de acesso à Parceria Centro Paula Souza x 
Microsoft 

15/04/2014 18/04/2014 
   

Organização e atendimento, 
aos alunos e professores com dificuldade de acesso à 
Parceria Centro Paula Souza x Microsoft 

21/04/2014 30/04/2014 
   

Registro da distribuição dos e-mails para alunos e 
professores e dos downloads realizados pelos alunos. 

09/05/2014 16/05/2014 
   

Acessar diariamente o e-mail local.eu@etec.sp.gov.br e 
divulgar as novidades do projeto na comunidade 
escolar. 

19/05/2014 26/05/2014 
   

analisar eficacia da 
divulgação das ferramentas atraves de pesquisa de 
satisfação e utilização 

26/05/2014 02/06/2014 
   

Elaboração e entrega dos 
relatórios semestrais. 03/06/2014 12/06/2014 

   Apresentação do Projeto para 
a comunidade (pais e mestres) e para as salas de 
1° 

15/07/2014 25/07/2014 
   

Desenvolver atividades para 
divulgar o projeto para toda a comunidade escolar. 28/07/2014 01/08/2014 

   



Elaboração e sugestão de atividades para incentivar o 
uso dos recursos oferecidos pela parceria 

04/08/2014 15/08/2014 
   

Auxiliar o aluno no processo de ativação do e-mail 
@etec.sp.gov.br e no DreamSpark. 

19/08/2014 26/08/2014 
   

Gestão das senhas e logins de acesso para novos alunos e 
professores 

27/08/2014 04/09/2014 
   

Reuniões com professores - 
Realizar reuniões regulares com os professores sobre o 
uso da Parceria Centro Paula Souza x Microsoft. 

05/09/2014 12/09/2014 
   

Atendimentos aos alunos e professores para 
esclarecimento de duvidas, acompanhamento do uso dos 
softwares oferecidos pela parceria. 

15/09/2014 26/09/2014 
   

Organização e atendimento, aos alunos e professores com 
dificuldade de acesso à Parceria Centro Paula Souza x 
Microsoft. 

29/09/2014 10/10/2014 
   

Registro da distribuição dos 
e-mails para alunos e professores e dos downloads 
realizados pelos alunos. 

13/10/2014 24/10/2014 
   

suporte geral a alunos e 
professores nas duvidas advindas da utilização das 
ferramentas 

27/10/2014 03/11/2014 
   

analisar eficacia da 
divulgação das ferramentas atraves de pesquisa de 
satisfação e utilização 

10/11/2014 18/11/2014 
   

Elaboração e sugestão de 
atividades para incentivar o uso dos recursos oferecidos 
pela parceria 

19/11/2014 28/11/2014 
   

analise da eficacia na 
utilização das ferramentas atraves de pesquisa e dados 
de acesso 

01/12/2014 08/12/2014 
   

Elaboração e entrega dos 
relatórios semestrais 09/12/2014 15/12/2014 

   
 

 Pareceres 
 Parecer - Diretor 
Emitido por Maria Fatima Bosio em 29/01/2014 16:53:27 

  
 O desenvolvimento do Projeto Microsoft 2014 irá contribuir no processo ensino aprendizagem 
dos alunos, através da instalação de softwares e o acompanhamento de sua utilização.Também será importante para os docentes na diversificação de metodologias de ensino. 

 Parecer - Coordenador Pedagógico 
Emitido por João Erasmo Berchol Da Silva em 29/01/2014 14:47:15 

  
 



As atividades e ações propostas neste projeto, contribuirão significativamente, com a utilização, por alunos e docentes de modernas tecnologias de comunicação e consultas, enriquecendo com 
isso, o processo ensino-aprendizagem. Somos favoráveis ao desenvolvimento deste projeto. 

 Parecer - Coordenador de Projetos 
Emitido por Luiz Henrique Biazotto em 04/02/2014 23:05:40 

 O projeto está de acordo com a Meta Cetec 2014 "Sedimentar e ampliar as ações com instituições públicas, privadas e não governamentais do Brasil e no Exterior parceiras do Centro 
Paula Souza", bem como atende às questões propostas pela mesma.  
Somos de parecer favorável pela aprovação do projeto.  
São Paulo, 04 de fevereiro de 2014.  
Prof. Me Luiz Henrique Biazotto Coordenador de Projetos 
Cetec - Capacitações 

 Parecer - Coordenador de Ensino Médio e Técnico 
Emitido por Cetec em 05/02/2014 15:37:11 

 projeto aprovado 
  

   

 

© Copyright 2009, Centro Paula Souza - Desenvolvido por P2S Tecnologia 
 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Projeto Espanhol 
 Responsável(eis): Marcelo Aparecido Alonso 
 Data de Início: 01/04/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

Resumo do projeto 

  
De acordo com a Matriz Curricular do Ensino Médio, a partir de 2011, torna-se obrigatória a inclusão da Língua Estrangeira Moderna –Espanhol.  Em nossa U.E., as aulas serão oferecidas através de Projeto de Hora-Atividade Específica aos alunos dos 2ºs e/ou 3ºs anos, em horário contrário ao das aulas. 
Os conhecimentos da língua espanhola representarão um diferencial no currículo do aluno que pretende ingressar numa profissão, dar continuidade aos estudos, participar de concursos, intercâmbios, etc. 
  



  
  

Objetivos 

  
– Transmitir conhecimentos e desenvolver temas relacionados à língua espanhola e suas culturas. 
– Capacitar o aluno a: 

• colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão da língua espanhola; 
• utilizar a linguagem como meio de expressão e informação em diversos contextos, destinados a diversos tipos de interlocutores. 

– Desenvolver o aprendizado básico da língua espanhola através de materiais variados como jornais de diferentes países, músicas etc. 
  
  
  
  

Justificativa 

  
De acordo com a Lei 11.161/2005, o ensino de Língua Espanhola deverá ser obrigatoriamente oferecido em pelo menos uma das séries do Ensino Médio para ingressantes a partir de 2010, com matrícula facultativa para o aluno. 
Para atender à legislação, a escola oferecerá o projeto de HAE, contemplado na Matriz Curricular com  2h30min semanais, no período vespertino, em horário contrário às aulas do Ensino Médio regular: às quartas-feiras das 13h às 14h40min e às sextas-feiras das 13h50min às 14h40min 

  



  
  
  
  
  
  

Metodologia 

  
         As aulas do projeto serão ministradas no período contrário às aulas do Ensino Médio – Tarde; 

         Será oferecida uma turma com 40 alunos, com total de 2h30min semanais. 
         O/A professor(a) responsável pelo projeto contará com mais 2 horas semanais para preparação de materiais de estudo, participar das reuniões do projeto, etc.às quartas-feiras das 12 às 13h e às quintas-feiras das 12h às 13h. 
         O material utilizado será "Síntesis" da Editora Ática, o portal Clickideia, internet, dentre outros recursos; 

         As aulas deverão contemplar  a escrita, leitura e  interpretação, a conversação e a gramática; 

         Serão desenvolvidas atividades individuais e em equipe, projetos e seminários; 

         Instrumentos de avaliação: avaliação escrita, oral, portfólio, etc; 

         As recuperações serão contínuas e o acompanhamento mensal. 
  
  
  
  



Resultados esperados 

  
Ao final do ano letivo, o aluno deverá ter desenvolvidas suas habilidades de compreensão escrita, leitora e a oralidade em espanhol, bem como de comunicar-se, elaborar textos, tomar decisões, etc. 
Espera-se capacitar 80% dos alunos matriculados, desenvolvendo competências necessárias para a aplicação correta da Língua Espanhola. 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
-> Desenvolver o projeto de HAE Língua Estrangeira Espanhol para os alunos da 2ª série doEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio. 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

Projeto: Projeto Inova Paula Souza _ Estudo da Viabilidade de Sistemas 
Orgânicos de Produção Agroecológicos para o município de Jahu 

 Responsável(eis): Raphael Machado 
 Data de Início: 11/03/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

                                     Resumo do Projeto                                       

    Título:    Estudo da viabilidade de sistemas orgânicos de produção 
agroecológicos para Jahu. 

    Introdução 

A Agroecologia dispõe de uma estrutura metodológica de trabalho para a 
compreensão mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos 
princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma abordagem que 
integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à 
compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas 
e a sociedade como um todo. (Altieri, 1987). Devido a sua importância; aos 
insistentes apelos da sociedade ao desenvolvimento sustentável em todas as 
esferas da sociedade; é justo e plausível um estudo particularizado de sistemas 
de produção que proporcionem uma possível sustentabilidade; no caso o 
estudo de manejos orgânicos de produção, com um enfoque agroecológico 
para o município de Jahu, no qual a ETEC Professor Urias Ferreira está 
localizada. 



        Justificativa 

Esse projeto se justifica pelo fato de não existirem estudos dessa temática para 
o município de Jahu; possibilidade de incentivo à agricultura familiar no 
município; notadamente nos bairros rurais, tais como Vila Ribeiro e Pouso 
Alegre, no qual a ETEC Prof. Urias Ferreira se localiza; possibilidade de 
parcerias com instituições públicas de pesquisa, ensino e extensão que 
possuam pesquisadores interessados nessa temática; estímulo à pesquisa aos 
alunos dos cursos técnicos em Agropecuária ofertados por essa unidade. 
Desse modo, pretende-se que esse projeto seja um trabalho conduzido de 
forma sistêmica, orgânica e participativa com diversos setores da sociedade 
civil jauense, com a possibilidade da elaboração de projetos de políticas 
públicas com as referidas entidades citadas, através dos resultados obtidos por 
meio desse estudo. 

Objetivos 

Elaborar uma análise criteriosa e científica, com metodologia pré-definida, 
para a análise da viabilidade social, econômica e ambiental de alguns sistemas 
orgânicos de produção analisados durante o andamento desse projeto. Numa 
fase posterior, levar ao produtores agrícolas os resultados alcançados nessa 
atividade, através de uma atividade extensionista , a qual envolveria os 
discentes da ETEC Professor Urias Ferreira. 

Metodologia a ser utilizada 

O referido projeto consistiria nas respectivas etapas: a) num primeiro 
momento, a sensibilização dos agentes envolvidos, através da importância da 
agricultura familiar para o desenvolvimento da nação, por meio de materiais 
paradidáticos obtidos por meio de parcerias com a Embrapa Meio Ambiente 
(Jaguariúna) e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; b) após esse momento, seria feita uma pesquisa, 
junto a comunidade agrícola do município de Jahu sobre quais as principais 
culturas utilizadas para fins de autoconsumo e subsistência (Ferrante, 2004); 
essas informações seriam conflitadas e estudadas em conjunto com o pessoal 
da CATI regional Jaú; c) tendo sido escolhidas, as culturas seriam submetidas 
à experimentos, nos moldes agroecológicos, sendo supervisionadas por 
professores e profissionais ligados às áreas afins (agricultura orgânica, 
permacultura, fitotecnia, agroecologia) da região de Jahu; d) com os 
experimentos instalados, os discentes envolvidos – sob orientação técnica dos 
professores – fariam as análises de índice de equivalente área (Glissiman, 
2001) e econométrica, dos referidos tratamentos analisados; e) tendo em mãos 
os primeiros resultados, esses seriam discutidos e apresentados na forma de 



uma assembléia pública aos diversos setores agrícolas do município. 

Cronograma 

As atividades que são pretendidas nesse projeto são as seguintes: 

  

ATIVIDADES F M A M J J A S O N D J F 

Sensibilização do público-alvo X 

Escolha das culturas X 

Preparo das mudas X 

Análise de solo X X 

Capinas X X X X X X X X X X X X X 

Preparo da área X X 

Plantio das mudas X X 

Plantio da adubação verde X 

Calda bordalesa X X X X X 

Calda sulfocálcica X X X 

Biofertilizante X X X X 

Largura das folhas X X X X X X X X X 

Espessura do caule X X X X X X X X X 

Colheita X X X X X X X 

Contagem de frutos X X 

Pesagem dos frutos em cada parcela X X X X 

Análises Estatísticas X 

Resultados preliminares X 



Relatórios X X X 

  

Legenda: X : atividades propostas. 

X : atividades realizadas. 

  

obs: Aguardando aprovação.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 
-> Ter um gupo de cinco alunos participando de projetos de pesquisas na Unidade Escolar até o ano de 2016 

 

 

 Projeto: Projeto Técnico Cultural 
 Responsável(eis): Coordenadores de cursos 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

Justificativa 

A Etec Prof. Urias Ferreira oferece os Cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Com o objetivo de envolver seus educandos com as 

 inovações científicas e tecnológicas nas diferentes áreas do saber, pretende-se realizar 
viagens e visitas técnicas com docentes e educandos, visando o relacionamento entre a teoria 



apresentada em sala de aula e a prática vivenciada nas viagens de visitas, enriquecendo com 
isso, o processo ensino-aprendizagem. 

Objetivos 

Relacionar os elementos observados nas visitas com os conteúdos desenvolvidos em sala de 
aula; 

Aprimorar o processo ensino-aprendizagem nos Componentes Curriculares do Ensino Médio e 
Técnico; 

Proporcionar momentos de lazer e aprendizagem entre alunos e docentes; 

Proporcionar a ampliação sócio-cultural dos educandos. 

Metodologia 

  

Através de aulas expositivas, consultas em sites e/ou fontes bibliográficas relacionados aos 
locais a serem visitados, será desenvolvido por parte de docentes e alunos um estudo prévio 

dos conhecimentos que se pretende assimilar nas visitas propostas. No transcorrer das visitas, 
os alunos, além de observar,deverão fazer anotações do que foi a eles apresentado, bem 
como elaborar relatórios de visitas para estudos e/ou discussões futuras em sala de aula. 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do ano letivo a partir de 2014 
-> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

Projeto: Plano de Gestão de Coordenador de Curso- Administração - 
Pederneiras 

 Responsável(eis): Denilson Bessi 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

A. IDENTIFICAÇÃO  

ETEC Professor Urias Ferreira    MUNICÍPIO: Jaú - Classes Descentralizadas- Pederneiras 

  

Professor (a) Responsável: Denilson Bessi                                           nº de HAE: 10+04 = 14 

  

  



B. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA 

Para exercer a  de coordenação de área, é necessário  estar em constante busca por  uma nova 
concepção curricular para o ensino, que proporcione aos alunos descobrir suas habilidades e 
desenvolver suas capacidades através de um projeto de trabalho que priorize: 
1-      A formação do educando como cidadão e futuro profissional 
2-      A posse do conhecimento  das competência e habilidades pelos educandos. 
3-      Ensino contextualizado, e atualizado pelas melhores concepções e ferramentas. 
4-       Procedimentos Avalia tórios. 

  

  

  

C. OBJETIVOS 

  

1.1   Incentivar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico; 

  
1.2   Possibilitar ao aluno o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, 

para continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais 
complexos de estudos; 
  

2.1  Desenvolver valores, competências e habilidades para o exercício da 
cidadania e o desempenho de atividades profissionais, necessárias à 
integração de seu projeto individual e ao projeto da sociedade em que se 
situa; 

  
3.1  Tratar os conteúdos de modo contextualizado e atualizado, para dar novos 

significados ao aprendido, estimulando a iniciativa e a autonomia intelectual 
do aluno; 

  



3.2  Utilizar a interdisciplinaridade para uma aprendizagem sistemática; 
  
4.1  Estimular procedimentos e atividades que levem o aluno a reconstruir o 

conhecimento, através de experimentação, execução de projetos e atuação 
em situações sociais; 

  
4.2   Organizar conteúdos em áreas e projetos interdisciplinares, para articular os 

conhecimentos e o diálogo permanente entre diferentes áreas do saber; 
  

     5.1 Utilizar procedimentos avaliatórios que estimulem a iniciativa dos alunos; 
  
  

D. METODOLOGIAS 

1-Reconhecer a identidade do aluno, valorizar suas idéias e estimular o 

             desenvolvimento de suas potencialidades; 

  

2-Otimizar a utilização dos diversos laboratórios  técnicos-pedagógicos     disponíveis na

Unidade de Ensino (biblioteca, informática, sala de projeções, etc.) facilitando a pesquisa, 
atividades práticas e estimulando o desenvolvimento da capacidade de aprender;

  

3-Atualizar constantemente o acervo bibliográfico, fitas de vídeos, Cd rom, softwares e 
internet,  cursos e palestras; 

  

4-Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades de formação geral e de

      preparação básica para o trabalho; 

  

5-Orientar os professores para a organização de conteúdos de ensino de modo 



contextualizado e atualizado; 

  

6-Proporcionar aos docentes a integração entre os componentes curriculares, para  que o 
aluno possa compreender e transformar a realidade; 

  

7-Incentivar os docentes a adotar estratégias de ensino diversificadas que estimulem o 
raciocínio e outras formas de construção do conhecimento; 

  

8-Utilizar a metodologia disciplina/projeto, diagnosticando as situações problemas; 

  

9-Realizar avaliações diagnósticas, contínuas e diversificadas 

  

  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES 

Participar da elaboração do Plano Escolar e do Plano Diretor; 

  

Janeiro, Fevereiro e 

Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes; 

  
Propor medidas que vise à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

  
Participar de reuniões semanais com a Direção da Escola e 
Coordenadores Pedagógicos e de área 

Reuniões bimestrais com os representantes de sala 

Participar da programação das atividades de recuperação contínua e 
paralela e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua 
execução; 

  



Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da 
escola, vinculados à área coordenada; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para 
professores e comunicar os professores da programação dos cursos 
promovidos pela CETEC 

Fevereiro a 
Dezembro 

Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, 
acompanhando-os e avaliando-os; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE nº 
11/96 

Fevereiro e Julho 

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
palestras e visitas técnicas pedagógicas; 

  

Abril, Junho, 
Setembro e 
Novembro 

Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a 
prática docente cumpra o planejado ou que seja justificada sua 
alteração; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Avaliar o desempenho dos docentes sob a área de coordenação; Fevereiro a 
Dezembro 

  
Integrar os Conselhos de Classe e o de Escola, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; 

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro

Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações aos 
novos professores; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e 
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 
aulas e calendário escolar; 

Fevereiro e Julho 

Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 

Fevereiro a 
Dezembro 

Atender as solicitações dos professores com relação aos materiais 
necessários ao desenvolvimento das aulas 

Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de atividades 
diversificadas 

Fevereiro a 
Dezembro 

Orientar os docentes para o uso do site de Capacitações do Centro 
Paula Souza 

Fevereiro e Julho 

Levantar necessidades para aquisição de acervo bibliográfico; 

  

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro

Dinamizar e otimizar o uso da biblioteca; Fevereiro a 
Dezembro 

Selecionar junto aos professores duas revistas e um jornal para que 
seja efetuada a assinatura; Março e abril 

Planejar e executar o momento de leitura e produção de textos em sala 
de aula 

Fevereiro a 
Dezembro 



Preparar o ambiente para a realização das aulas, conforme solicitação 
dos professores; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar, orientar e colaborar com os professores na realização de 
aulas dinâmicas e motivadoras; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Intensificar as atividades de recuperação contínuas; Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de avaliações 
diversificadas; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Conscientizar os alunos sobre hábitos de higiene, saúde e preservação 
ambiental; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Realizar atividades de socialização e de integração entre professores e 
alunos e também a comunidade, como festas, atividades recreativas e 
culturais. 

Fevereiro a 
Dezembro 

  

  

  

  

  

  

  

  

E. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES 

Participar da elaboração do Plano Escolar e do Plano Diretor; 

  

Janeiro, Fevereiro e 

Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes; 

  



Propor medidas que vise à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Participar de reuniões semanais com a Direção da Escola e 
Coordenadores Pedagógicos e de área 

Fevereiro a 
Dezembro 

Reuniões bimestrais com os representantes de sala 
Fevereiro a 
Dezembro 

Participar da programação das atividades de recuperação contínua e 
paralela e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua 
execução; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da 
escola, vinculados à área coordenada; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para 
professores e comunicar os professores da programação dos cursos 
promovidos pela CETEC 

Fevereiro a 
Dezembro 

Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, 
acompanhando-os e avaliando-os; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE nº 
11/96 

Fevereiro e Julho 

Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
palestras e visitas técnicas pedagógicas; 

  

Abril, Junho, 
Setembro e 
Novembro 

Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a 
prática docente cumpra o planejado ou que seja justificada sua 
alteração; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Avaliar o desempenho dos docentes sob a área de coordenação; Fevereiro a 
Dezembro 

  
Integrar os Conselhos de Classe e o de Escola, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; 

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro

Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações aos 
novos professores; 

Fevereiro a 
Dezembro 

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e 
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de 
aulas e calendário escolar; 

Fevereiro e Julho 

Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 

Fevereiro a 
Dezembro 

Atender as solicitações dos professores com relação aos materiais 
necessários ao desenvolvimento das aulas 

Fevereiro a 
Dezembro 



Incentivar e orientar os professores na realização de atividades 
diversificadas 

Fevereiro a 
Dezembro 

Orientar os docentes para o uso do site de Capacitações do Centro 
Paula Souza 

Fevereiro e Julho 

Levantar necessidades para aquisição de acervo bibliográfico; 

  

Maio, Junho, 
Outubro e Dezembro

Dinamizar e otimizar o uso da biblioteca; Fevereiro a 
Dezembro 

Selecionar junto aos professores duas revistas e um jornal para que 
seja efetuada a assinatura; 

Março e abril 

Planejar e executar o momento de leitura e produção de textos em sala 
de aula 

Fevereiro a 
Dezembro 

Preparar o ambiente para a realização das aulas, conforme solicitação 
dos professores; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar, orientar e colaborar com os professores na realização de 
aulas dinâmicas e motivadoras; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Intensificar as atividades de recuperação contínuas; Fevereiro a 
Dezembro 

Incentivar e orientar os professores na realização de avaliações 
diversificadas; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Conscientizar os alunos sobre hábitos de higiene, saúde e preservação 
ambiental; 

  

Fevereiro a 
Dezembro 

Realizar atividades de socialização e de integração entre professores e 
alunos e também a comunidade, como festas, atividades recreativas e 
culturais. 

Fevereiro a 
Dezembro 

 F. RESULTADOS ESPERADOS 

  
  
Ter 100% dos professores participando em cursos. 

Ter 100% dos professores aplicando avaliações diversificadas. 

Ter 80% dos alunos participando das atividades desenvolvidas pela Unidade 
Escolar. 

  



  

  

  

  

Jaú, 02/  01 /2014 

local e data 

  
Denilson Bessi 
assinatura do professor 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Metas associadas: 
 -> Aumentar a demanda relação candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,97 para 3 até 2015, 
através de divulgação da ETEc nos mais diversos meios de comunicação. -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Projeto Interdisciplinar- Silvipastoril 
 Responsável(eis): Coordenadores de cursos e Coordenador Pedagógico 
 Data de Início: 20/03/2014 
 



Data Final: 20/12/2014 
 Descrição: 
 

                                  Projeto Silvipastoril 

A-Resumo:  

O projeto Interdisciplinar Silvipastoril foi elaborado com o objetivo de diversificar a 
proposta curricular da escola através de um ensino que engloba as diversas áreas do 
conhecimento, a fim de que o aluno perceba a importância do conteúdo estudado e que os 
mesmos  estão relacionados e que um enriquece o outro e desta forma vai  propiciar  ao aluno
a  construção de  seu próprio  conhecimento. 

B-Justificativa:  

Podemos considerar que a lavoura, a pecuária e a floresta é uma integração que deu 
certo. Neste sistema muitas atividades estão sendo desenvolvidas com sucesso. São projetos 
simples e muito benéficos ao meio ambiente, pois o sistema utilizado é o Silvipastoril, em que 
numa mesma área o gado é criado em meio às árvores, visando o reflorestamento, produção 
de madeiras e garante o bem estar dos animais, através da produção de sombras 
Consideramos viável implantar este projeto nesta Unidade Escolar, já que esta região 
apresenta temperaturas muita elevadas em certos períodos do ano causando certo 
desconforto aos animais no pasto. 

A ETEC PROFº Urias Ferreira – Jaú elaborou este Projeto para ser desenvolvido de 
forma interdisciplinar, visando reforçar  a integração do ensino  técnico e médio , numa 
atividade educacional contextualizada que permite e facilita a aquisição de competências que 
irá contribuir efetivamente para a formação do Técnico em Agropecuária. 

C-Objetivo Geral:  

            Plantar diversas variedades de eucaliptos em áreas de pastagens (cantos dos 
pastos),formando sistemas agroflorestais,  demonstrando  que estas atividades poderão servir 
como alternativa para produtores familiares aumentar o rendimento econômico,além de 
contribuir com a sustentabilidade econômica,social e ambiental 

.D-Objetivos Específicos:  

1)Promover a contextualização da aprendizagem através da interdisciplinaridade dos seguintes 
componentes curriculares e suas bases tecnológicas: 

Português: 

•         Pesquisar e interpretar textos técnicos relacionados aos projetos; 

•         Produzir textos (relatórios) sobre o desenvolvimento dos projetos como meio de 
acompanhamento do trabalho feito; 

•         Pesquisar e analisar palavras desconhecidas relacionadas a agropecuária 

  

Inglês: 

•         Descrever as ações do projeto com os verbos em inglês nos tempos presente, 



passado e futuro; 

•         Pesquisar vocabulário com termos técnicos em inglês relacionado ao projeto. 

•         Traduzir e Interpretar textos em inglês. 

  

Matemática: 

•         Calcular área 

  

Geografia: 

•         Mostrar a importância do reflorestamento. 

•         Importância das árvores como abrigo aos animais (Pecuária Intensiva). 

  

História: 

•         Pesquisar a origem do eucalipto e a época de sua implantação no Brasil. 

  

Química: 

•         Analisar as amostras de solo, visando detectar a deficiência dos nutrientes químicos. 

•         Verificar o pH do solo, bem como, mostrar a sua importância. 

  

Biologia: 

         Pesquisar as espécies de eucalipto e seus nomes científicos. 

Agricultura Orgânica: 

•         Otimizar os recursos da propriedade. 

•         Preparo dos solos tropicais segundo princípios agroecológicos. 

•         Uso de princípios do manejo de Sistemas Agroflorestais (SAFs). 

  

Mecânica Agrícola: 
•         Uso de máquinas e implementos agrícolas para o preparo do solo. 



  

Educação Física: 
•         Caminhada Ecológica; 

  

Produção Animal e Reprodução Animal: 

  

•         Promover o Bem Estar do animal 

  

Produção Vegetal: 

•         Definir ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta): tipos vantagens e princípios. 

  

Microbiologia e Botânica Agrícola com Práticas em Especiarias: 

•         Pesquisar sobre os tipos SAF (Sistema Agro-Florestal) 

  

Cooperativismo 

•         Calcular os custos da implantação de árvores comerciais 

  

Aplicativos Informatizados: 

•         Pesquisar os textos sobre o projeto. 

  

Agropecuária Sustentável: 

•         Integrar Lavoura-Pecuária: utilização de áreas de silvicultura para manejo de 
animais. 

  

Projetos e Instalações Rurais: 

•         Construção de cercas. 



  

Planejamento e Administração e Economia: 

•         Uso de áreas de plantio de árvores para uso animal 

•         Calcular o custo da implantação 

  

Levantamento Topográfico e Planejamento e Uso do Solo: 

•         Realizar o levantamento da área pelo método de trena. 

  

Gestão da Empresa Rural: 

•         Planejar a implantação do projeto. 

  

Ética e Cidadania e Ética Organizacional: 

•         Perfil do Técnico em Agropecuária - escolha da seleção de áreas de implantação do 
projeto. 

  

2)Produzir sombreamento para o gado sem prejudicar a produtividade das pastagens. 

3)Diminuir o stress do gado devido ao calor excessivo. 

4)Aumentar a qualidade da produção de gado. 

5)Diminuir a fronteira entre  os diversos componentes curriculares ministrados no Ensino 
Técnico Integrado, evitando a fragmentação dos conteúdos. 

 E-Atividades /Ações:       

1) Identificar a área pastoril para implantação do projeto. 

2)Elaborar o Projeto Técnico  com a participação dos alunos para o plantio de eucaliptos( 
escolha das mudas, preparo do solo,plantio, custos, tratos culturais) 

  

F-Resultados Esperados:  

•         Alunos estabelecendo as relações entre os conteúdos. 

•         Alunos com uma visão global e interdisciplinar do aprendizado adquirido 



•         Alunos capacitados para atuarem como multiplicadores desta experiência. 

•         Alunos com conhecimento e aptos a desenvolver práticas sustentáveis.        

•         Melhor conservação do solo. 

•         Melhor produção de gado. 

•         Maior motivação dos alunos no processo ensino aprendizagem. 

•         Novo posicionamento didático do Professor. 

  

G-Recursos a serem utilizados:  

         Recursos financeiros da Cooperativa Escola. 

         Recursos Humanos: Docentes, alunos, auxiliares docentes e funcionários da Cooperativa 
Escola. 

  
 Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. 

 

 

 Projeto: Projeto Interdisciplinar - Reforma de Pastagens 
 Responsável(eis): Coordenadores de Cursos e Coordenador Pedagógico 
 Data de Início: 20/03/2014 
 Data Final: 31/12/2014 
 Descrição: 
 

Projeto Interdisciplinar / 2014  

Reforma de Pastagem, Cultivo de Milho e Silagem  

  

A-Resumo:  

  

A Etec Profº Urias Ferreira – Jaú para dar ênfase a Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Agropecuária Integrado ao 



Ensino Médio, desenvolverá o Projeto “Reforma de Pastagem, Cultivo de Milho 

e Silagem” de forma interdisciplinar, ou seja, através de   atividades teóricas e 

práticas que sejam desenvolvidas de maneira integrada ,contemplando as três 

Áreas de Conhecimento com as suas respectivas  bases tecnológicas, que 

proporcionarão o perfil profissional do técnico. 

  

B-Justificativa:  

  

Aprender através de um enfoque diferente com certeza irá atrair os 

alunos e envolvê-los mais no processo de ensino aprendizagem. A Etec Profº 

Urias Ferreira – Jaú, aposta nesta idéia e por isso elabora projetos 

interdisciplinares visando modificar e aperfeiçoar a sua prática pedagógica. 

Para isto, elaboramos o Projeto: Reforma de Pastagem, Cultivo de Milho e 

Silagem. Este projeto vai envolver vários componentes curriculares e interligá-

los entre si, proporcionando ao aluno uma nova postura diante do 

conhecimento, estabelecendo uma relação de reciprocidade entre as diversas 

áreas do conhecimento. 

O projeto “Reforma de Pastagem, Cultivo de Milho e Silagem” será 

desenvolvido de maneira interdisciplinar, aproveitando o momento em que uma 

área de pastagem desta escola necessita de renovação.O projeto consiste  no 

plantio de milho na área de pastagem que necessita de renovação,e 

simultaneamente  ao plantio de milho, realizar a semeadura de braquiária. 

Após a colheita de milho para ensilagem, a braquiária irá desenvolver-se sem 

concorrência e o pasto ficará rapidamente formado, sendo favorecido pela 

melhoria da fertilidade do solo. 

  

  

C-Objetivo Geral  

  

Desenvolver as competências e as habilidades da formação geral e da 

formação profissional de maneira integrada, facilitando a construção do saber 



no processo ensino aprendizagem, através da implantação do Projeto de 

 reforma  da  área de pastagem da escola integrando a agricultura e pecuária . 

          

D-Objetivos Específicos  

  

1-Promover a contextualização da aprendizagem através da 

interdisciplinaridade dos seguintes componentes curriculares e suas bases 

tecnológicas: 

Português: 

•         Pesquisar e interpretar textos técnicos relacionados aos projetos; 

•         Produzir textos (relatórios) sobre o desenvolvimento dos projetos como 
meio de acompanhamento do trabalho feito; 

•         Pesquisar e analisar palavras desconhecidas relacionadas a 
agropecuária 

  

Inglês: 

•         Descrever as ações do projeto com os verbos em inglês nos tempos 
presente, passado e futuro; 

•         Pesquisar vocabulário com termos técnicos em inglês relacionado ao 
projeto. 

•         Traduzir e Interpretar textos em inglês. 

  

Matemática: 

•         Calcular área 

  

Geografia: 

•         Pesquisar os tipos de pecuária, a importância da pastagem e da 



silagem no trato dos animais. 

  

História: 

•         Pesquisar o início da pecuária como atividade de fonte de alimento e 
rentabilidade. 

  

Química: 

•         Pesquisar os nutrientes e as reações químicas envolvida no processo 
de silagem. 

  

Biologia: 

•         Pesquisar os tipos de microorganismos envolvidos no processo de 
fermentação da silagem. 

  

Educação Física: 

•         Caminhada Ecológica; 

  

Agricultura Orgânica: 

•         Otimização dos recursos da propriedade; uso de produtos da própria 
propriedade para alimentação de animais (evitando o uso de imputs 
externos). 

  

Mecânica Agrícola: 

•         Preparo do solo; uso e preparo da silagem. 

  

Produção Animal e Reprodução Animal: 

•         Pesquisar os tipos de pastagens. 



  

Produção Vegetal: 

•         Definir ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta): tipos vantagens e 
princípios. 

  

Microbiologia e Botânica Agrícola com Práticas em Especiarias: 

•         Pesquisar sobre os tipos SAF (Sistema Agro-Florestal) 

  

Cooperativismo 

•         Calcular os custos da implantação de árvores comerciais 

  

Aplicativos Informatizados: 

•         Pesquisar os textos sobre o projeto. 

  

Agropecuária Sustentável: 

•         Integrar Lavoura-Pecuária: utilização de áreas de silvicultura para 
manejo de animais. 

  

Projetos e Instalações Rurais: 

•         Construção de cercas. 

  

Planejamento e Administração e Economia: 

•         Uso de áreas de plantio de árvores para uso animal 

•         Calcular o custo da implantação 

  



Levantamento Topográfico e Planejamento e Uso do Solo: 

•         Realizar o levantamento da área pelo método de trena. 

  

Gestão da Empresa Rural: 

•         Planejar a implantação do projeto. 

  

Ética e Cidadania e Ética Organizacional: 

•         Perfil do Técnico em Agropecuária - escolha da seleção de áreas de 
implantação do projeto. 

  

2-Reduzir custos na recuperação de área de pastagem da escola com 

vantagens sociais e ambientais. 

  

3-Provisionar alimento para os animais na estação de seca, através da 

produção de silo. 

  

4-Propiciar aos alunos a comunicação entre os diversos componentes 

curriculares. 

  

5-Facilitar aos alunos o processo de aprendizagem através da aquisição de 

competências e habilidades das bases tecnológicas do currículo. 

  

  

E-Atividades / Ações  

  



Elaborar o Projeto Técnico com a participação dos alunos para a 

reforma do pasto (preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita do 

milho,silagem e custo ) 

  

  

  

F-Resultados Esperados:  

  

•         Alunos com um nível maior de satisfação em relação ao curso e a 

escola. 

•         Superação das dificuldades dos alunos, aumentando a aprendizagem 

no processo pedagógico. 

•         Internalização de conhecimentos porque o aluno aprende participando. 

•         Maior motivação dos alunos no processo ensino aprendizagem. 

•         Novo posicionamento didático do Professor. 

  

  

  

G-Recursos a serem utilizados:  

  

•         Recursos financeiros da Cooperativa Escola. 

•         Recursos Humanos: Docentes, Alunos, Auxiliares Docentes e 

Funcionários da Cooperativa Escola. 

  
 



Metas associadas: 
 -> Aumentar em 15% a permanência dos alunos nas séries e módulos dos cursos até o final do 
ano letivo a partir de 2014 -> Utilizar diversas metodologias e desenvolver novas tecnologias relacionadas ao processo de 
ensino aprendizagem. -> Implantar 02 projetos Agropecuários Interdisciplinares envolvendo 100% dos alunos- 
1)Projeto Reforma de Pastagens , Cultivo de Milho e Silagem -2) Projeto Silvipastoril. 

 

 

 

Projeto: Plano de TrabalhoDe Coordenador de Projeto Responsável por Classe Descentralizada- Município de Torrinha 
 Responsável(eis): Thiago Valencise 
 Data de Início: 23/01/2014 
 Data Final: 30/12/2014 
 Descrição: 
 PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES 
DESCENTRALIZADAS - 2014 

  

ANEXO I 
                                                                                                                                                                                                                   
   

  

ETEC SEDE: ETEC Prof. Urias Ferreira                    Município: Jaú 

NOME DA CLASSE DESCENTRALIZADA EAEF Ismael Morato Almeida Lara       Município: Torrinha 

(   )Expansão  (   )Futura Etec  ( x  )Convênio com Prefeitura Municipal 

  

Nome do docente:Thiago Valencise                                                                           Doc. Identidade: 
41.177.990-4 

Contratado pelo CEETEPS em:25/07/2011Matrícula:45598        Categoria: P1 

E-mail:thiagovalenciseadm@gmail.com thiago.valencise01@etec.sp.gov.br 

Número HAE: 15 

Outras Unidades em que ministra aulas: 

Outras Unidades com 



Projetos:____________________________________________________________Qtde de 
HAE:_______ 

  

REQUISITOS 

Titulação                      ( x    ) Graduação -Administração com Gestão em Sistemas de Informação 

(     ) Licenciatura Plena/equivalente 
______________________________________________________ 

(     ) Especialização 
___________________________________________________________________ 

(     ) Mestrado 
_______________________________________________________________________ 

(     ) 
Doutorado_____________________________________________________________________
_ 

  

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (    x  ) não (     ) sim 

Possui pelo menos três anos de experiência docente na Instituição. (     ) sim           (  x    ) não 

Possui pelo menos um ano de experiência em funções técnico-pedagógicas e/ou administrativas (  x   
) 

É Qualificado para a função de Diretor (    ) (SOMENTE PARA FUTURAS ETECs) 



  

  

  

  
PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL 

POR CLASSES DESCENTRALIZADAS - 2014 

  

ANEXO II 

  

  

  

(    )Atende a todos osrequisitos previstos no artigo 2º da Deliberação CEETEPS 
___________________. 

(  )Não atende aos requisitos previstos no artigo 2º  da Deliberação CEETEPS ___________________. 
A justificativa da direção consta do ofício nº ______, que encaminha o presente projeto. 

Declaração: 

A Diretoria de Serviço Administrativo da Etec_______________________, atesta as informações 
funcionais acima, constantes no prontuário do docente. 

Data: 

  

Carimbo e Assinatura do Diretor de Serviço Administrativo 

  

 

 



  

  
  
  
  
 

Carga Horária Semanal 2014 

A - Horas-aula 19 

B - Horas Atividade Específicas do Presente Projeto 15 

C - Horas Atividade Específicas Outros Projetos, Coordenador de 
Curso, Responsável por Laboratório, etc. (inserir uma linha para 
cada projeto) 

  
D–No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, 
informar a quantidade de aulas (subtrair) 
Total Semanal: (A+B+C-D)Não poderá ultrapassar 40 horas 
semanais   

  

  

  

  

Se vai deixar aulas para o desenvolvimento do presente projeto, indique nome, categoria e 
número de aulas semanais do(s) professor(es) substituto(s). 

  
Nome Categoria

    
    
    
    

 

    

 


