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O Plano Plurianual de Gestão foi elaborado com o cuidado de ser realista, coerente, exequível eO Plano Plurianual de Gestão foi elaborado com o cuidado de ser realista, coerente, exequível e
baseado no desejo de melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizado por meio da análise dabaseado no desejo de melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizado por meio da análise da
realidade escolar, estando consciente da importância de um trabalho efetivamente coletivo, querealidade escolar, estando consciente da importância de um trabalho efetivamente coletivo, que
traga um bem-estar a todos os envolvidos com esta Etec e focado em um ensino profissionalizantetraga um bem-estar a todos os envolvidos com esta Etec e focado em um ensino profissionalizante
de qualidade. Por estes motivos, foi realizado em parceria com diversos setores da unidade,de qualidade. Por estes motivos, foi realizado em parceria com diversos setores da unidade,
procurando registrar de forma clara e eficiente toda a realidade da Escola em seus aspectos físico,procurando registrar de forma clara e eficiente toda a realidade da Escola em seus aspectos físico,
material, humano e pedagógico.material, humano e pedagógico.

Em 2018, este documento foi disponibilizado via e-mail ou seu arquivo repassado a todos osEm 2018, este documento foi disponibilizado via e-mail ou seu arquivo repassado a todos os
docentes, funcionários e ao Grêmio desta Etec, ao qual a Direção solicitou que repassasse estedocentes, funcionários e ao Grêmio desta Etec, ao qual a Direção solicitou que repassasse este
documento aos discentes por sua vez, a fim de exercitar sua representatividade.documento aos discentes por sua vez, a fim de exercitar sua representatividade.

Para este mesmo ano de 2018, no que se refere à infraestrutura, os espaços, após alguns seremPara este mesmo ano de 2018, no que se refere à infraestrutura, os espaços, após alguns serem
entregues no início de 2014 pela Prefeitura da Estância de Atibaia e outros passarem por reformas,entregues no início de 2014 pela Prefeitura da Estância de Atibaia e outros passarem por reformas,
estão se adequando gradativamente aos cursos, à permanência maior do estudante dentro deles, àestão se adequando gradativamente aos cursos, à permanência maior do estudante dentro deles, à
legislação e à organização de materiais/equipamentos/funções. No que se refere a questões didático-legislação e à organização de materiais/equipamentos/funções. No que se refere a questões didático-
pedagógicas e interrelacionais, pretende-se organizar diversos eventos que proporcionem apedagógicas e interrelacionais, pretende-se organizar diversos eventos que proporcionem a
integração entre os envolvidos nesta/com esta Etec, como Semana do Empreendedor, Festival deintegração entre os envolvidos nesta/com esta Etec, como Semana do Empreendedor, Festival de
Música, Festa Junina, Etec de Portas Abertas, Interagetec e semanas comemorativas à cada área. NoMúsica, Festa Junina, Etec de Portas Abertas, Interagetec e semanas comemorativas à cada área. No
que se refere a planejamento pedagógico em específico, esta Etec possui Orientador Educacional eque se refere a planejamento pedagógico em específico, esta Etec possui Orientador Educacional e
Coordenador Pedagógico para auxiliar a Direção neste viés.Coordenador Pedagógico para auxiliar a Direção neste viés.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretorNomeNome

Lázaro Donizete CarlssonLázaro Donizete Carlsson

Conselho de EscolaConselho de EscolaNomeNome SegmentoSegmento
queque
representarepresenta

II IIII IIIIII IVIV

LazaroLazaro
DonizeteDonizete
CarlssonCarlsson

Diretor deDiretor de
EscolaEscola
TécnicaTécnica

Outros participantesOutros participantesNomeNome SegmentoSegmento
queque
representarepresenta

II IIII IIIIII IVIV

LUCIANALUCIANA CoordenadorCoordenador
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AZADINHOAZADINHO
BRANDIBRANDI

de Cursode Curso

RITA DERITA DE
CASSIACASSIA
APARECIDAAPARECIDA
BARBOSABARBOSA
WATANABEWATANABE

Assistente AAssistente A
dministrativdministrativ
oo

ANDERSONANDERSON
LUIZ DELUIZ DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

CoordenadorCoordenador
de Cursode Curso

MAYSAMAYSA
BENITESBENITES
GARBOGARBO

Diretora deDiretora de
ServiçosServiços
AcadêmicosAcadêmicos

DENIZEDENIZE
CAROLINACAROLINA
AURICCHIOAURICCHIO
ALVARENGAALVARENGA
DA SILVADA SILVA

CoordenadorCoordenador
de Cursode Curso

ERICAERICA
GALLOGALLO
RIBEIRORIBEIRO

Diretor deDiretor de
Serviços AdServiços Ad
ministrativosministrativos

Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

O parecer do Conselho de Escola no que se refere ao Plano Plurianual de Gestão 2019-2023 seO parecer do Conselho de Escola no que se refere ao Plano Plurianual de Gestão 2019-2023 se
mostrou FAVORÁVEL ao que foi escrito aqui. Para tanto, os nomeados abaixo assinam este parecer.mostrou FAVORÁVEL ao que foi escrito aqui. Para tanto, os nomeados abaixo assinam este parecer.

NomeNome CargoCargo
pela comunidade escolar:pela comunidade escolar:

Lázaro Donizete CarlssonLázaro Donizete Carlsson a) Diretor, presidente nato;a) Diretor, presidente nato;
Odília Luiz da CruzOdília Luiz da Cruz b) um dos coordenadores de área;b) um dos coordenadores de área;
Antonio Edson Monteiro LaurentiAntonio Edson Monteiro Laurenti c) um dos professores;c) um dos professores;
Maysa Benites GarboMaysa Benites Garbo d) um dos servidores técnico-administrativos;d) um dos servidores técnico-administrativos;
Alexandra Coutinho Gerolamo (Amanda,Alexandra Coutinho Gerolamo (Amanda,
1ºM)1ºM)

e) um dos pais de alunos;e) um dos pais de alunos;

Víctor Estevão SilvaVíctor Estevão Silva f) um dos alunos.f) um dos alunos.
pela comunidade extra-escolar:pela comunidade extra-escolar:

Lígia Maria Oliveira CurtinhasLígia Maria Oliveira Curtinhas a) representante de órgão de classe;a) representante de órgão de classe;
Anderson Luiz de OliveiraAnderson Luiz de Oliveira b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos;b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos;
Rafael José Ferreira MachadoRafael José Ferreira Machado c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica;c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica;

f) representante de entidades assistenciais;f) representante de entidades assistenciais;
Luciana Azadinho BrandiLuciana Azadinho Brandi g) representante de demais segmentos de interesse da escola.g) representante de demais segmentos de interesse da escola.
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Os integrantes do Conselho de Escola indicaram que há ajustes a fazer neste PPG para os próximosOs integrantes do Conselho de Escola indicaram que há ajustes a fazer neste PPG para os próximos
meses, sobretudo, no que se refere a projetos e participação mais ativa dos colegiados instauradosmeses, sobretudo, no que se refere a projetos e participação mais ativa dos colegiados instaurados
pela Direção.pela Direção.

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico

Ensino Técnico Modular PresencialEnsino Técnico Modular Presencial

Nosso Ensino Técnico está distribuído pelas Habilitações de Técnico em Administração/Logística,Nosso Ensino Técnico está distribuído pelas Habilitações de Técnico em Administração/Logística,
Enfermagem eInformática. Enfermagem eInformática. AdministraçãoAdministraçãoé um dos cursos mais antigos e tradicionais ofertados poré um dos cursos mais antigos e tradicionais ofertados por
esta Etec e apresenta a maior procura por parte dos candidatos ao vestibulinho no períodoesta Etec e apresenta a maior procura por parte dos candidatos ao vestibulinho no período
noturno.Cremos que um dos fatores a alavancar essa procura por esse curso é a sua universalizaçãonoturno.Cremos que um dos fatores a alavancar essa procura por esse curso é a sua universalização
em relação ao mercado de trabalho, pois em qualquer campo, seja nos hotéis, nos hospitais, nasem relação ao mercado de trabalho, pois em qualquer campo, seja nos hotéis, nos hospitais, nas
indústrias, sempre haverá necessidade do técnico em Administração. Este mesmo curso também éindústrias, sempre haverá necessidade do técnico em Administração. Este mesmo curso também é
oferecido na Classe Descentralizada de Bragança Paulista. Com a intenção de oferecer outraoferecido na Classe Descentralizada de Bragança Paulista. Com a intenção de oferecer outra
habilitação empregando as mesmas salas de aula deste curso, a Etec abriu o Técnico em habilitação empregando as mesmas salas de aula deste curso, a Etec abriu o Técnico em LogísticaLogística..
Iniciado no primeiro semestre de 2014, esta implantação justifica-se pela localização da cidade deIniciado no primeiro semestre de 2014, esta implantação justifica-se pela localização da cidade de
Atibaia, situada no cruzamento das rodovias Dom Pedro I (estadual) e Fernão Dias (federal) queAtibaia, situada no cruzamento das rodovias Dom Pedro I (estadual) e Fernão Dias (federal) que
ligam Jacareí (próximo a São José dos Campos) a Campinas e São Paulo a Belo Horizonte. Próximos aligam Jacareí (próximo a São José dos Campos) a Campinas e São Paulo a Belo Horizonte. Próximos a
este cruzamento e à cidade de Jarinu, há 5 condomínios empresariais, nos quais estão instaladaseste cruzamento e à cidade de Jarinu, há 5 condomínios empresariais, nos quais estão instaladas
grandes empresas multinacionais. grandes empresas multinacionais. EnfermagemEnfermagemé a habilitação que tem lastreado esta escola, queé a habilitação que tem lastreado esta escola, que
nasceu para manter esse curso na cidade. Com um corpo docente da melhor qualidade, énasceu para manter esse curso na cidade. Com um corpo docente da melhor qualidade, é
reconhecido na cidade e região, como referência na formação do Técnico em Enfermagem.reconhecido na cidade e região, como referência na formação do Técnico em Enfermagem.
Apresenta uma procura crescente nos vestibulinhos. Em recente concurso levado a efeito porApresenta uma procura crescente nos vestibulinhos. Em recente concurso levado a efeito por
Hospital da cidade, todas as vagas foram preenchidas por nossos alunos, em detrimento dosHospital da cidade, todas as vagas foram preenchidas por nossos alunos, em detrimento dos
oriundos de outros cursos particulares, o que dimensiona bem a aceitação do nosso alunado. Nooriundos de outros cursos particulares, o que dimensiona bem a aceitação do nosso alunado. No
segundo semestre de 2012, seria suspenso se não fosse a intervenção de alguns representantessegundo semestre de 2012, seria suspenso se não fosse a intervenção de alguns representantes
políticos e dos hospitais públicos e privados. A partir do primeiro semestre de 2013, passou a serpolíticos e dos hospitais públicos e privados. A partir do primeiro semestre de 2013, passou a ser
oferecido no período noturno, com estágio no 2º e 4º módulos no período da manhã e da tarde. oferecido no período noturno, com estágio no 2º e 4º módulos no período da manhã e da tarde. 
InformáticaInformática foi implantando no período noturno para suprir a necessidade de atender o candidato foi implantando no período noturno para suprir a necessidade de atender o candidato
que estuda ou já tenha concluído em Ensino Médio, diferenciando-se do Etim Informática. Destaque estuda ou já tenha concluído em Ensino Médio, diferenciando-se do Etim Informática. Desta
maneira, este curso coopera bastante para desenvolver práticas empreendedoras e de inovação namaneira, este curso coopera bastante para desenvolver práticas empreendedoras e de inovação na
região de Atibaia. No 1º Semestre de 2018, foi implantado, no período noturno, a Habilitação de região de Atibaia. No 1º Semestre de 2018, foi implantado, no período noturno, a Habilitação de 
Técnico em Recursos HumanosTécnico em Recursos Humanos,para suprir a necessidade de atender o candidato que estuda ou,para suprir a necessidade de atender o candidato que estuda ou
já tenha concluído em Ensino Médio. Este cursoserá ofertado a cada dois semestres, intercalandojá tenha concluído em Ensino Médio. Este cursoserá ofertado a cada dois semestres, intercalando
com a Habilitação de Técnico em Administração/Logística.com a Habilitação de Técnico em Administração/Logística.

No que se refere à empregabilidade, estes estudantes atingem um índice de 75% no Técnico emNo que se refere à empregabilidade, estes estudantes atingem um índice de 75% no Técnico em
Administração e 100% no Técnico em Enfermagem. Não há números que revelem a empregabilidadeAdministração e 100% no Técnico em Enfermagem. Não há números que revelem a empregabilidade
em outros cursos, pois eles se iniciaram em 2013 ou em 2014, não tendo tempo hábil paraem outros cursos, pois eles se iniciaram em 2013 ou em 2014, não tendo tempo hábil para
quantificar dados.quantificar dados.

IntegradoIntegrado

Ensino Médio IntegradoEnsino Médio Integrado

No início de 2013, esta Etec passou a oferecer o curso de No início de 2013, esta Etec passou a oferecer o curso de Ensino Técnico em InformáticaEnsino Técnico em Informática
Integrado ao MédioIntegrado ao Médio e eEnsino Técnico em Eventos Integrado ao MédioEnsino Técnico em Eventos Integrado ao Médio. Cada curso possui 40. Cada curso possui 40
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jovens de aproximadamente 14/15 anos, em sua maioria, estudando no período da manhã e dajovens de aproximadamente 14/15 anos, em sua maioria, estudando no período da manhã e da
tarde, com um máximo de 8 horas de formação em quase todos os dias. Estes cursos foramtarde, com um máximo de 8 horas de formação em quase todos os dias. Estes cursos foram
implantados para atender as empresas da região voltadas à área de tecnologia e deimplantados para atender as empresas da região voltadas à área de tecnologia e de
hospedagem/lazer/eventos.hospedagem/lazer/eventos.

Em 2015, foi a vez de Em 2015, foi a vez de Ensino Técnico em Administração Integrado ao MédioEnsino Técnico em Administração Integrado ao Médio. Este curso. Este curso
prepara o jovem para o mercado local cada vez mais constituído de empresas e carente deprepara o jovem para o mercado local cada vez mais constituído de empresas e carente de
profissionais na área administrativa, atuando em conjunto com a mesma habilitação oferecida noprofissionais na área administrativa, atuando em conjunto com a mesma habilitação oferecida no
período noturno e na modalidade modular.período noturno e na modalidade modular.

Em 2018, esta Etec passou a ofererecer o Em 2018, esta Etec passou a ofererecer o Ensino Técnico em Marketing Integrado ao EnsinoEnsino Técnico em Marketing Integrado ao Ensino
MédioMédio no lugar da formação em Eventos. Este curso prepara o jovem para atuar nas empresas no lugar da formação em Eventos. Este curso prepara o jovem para atuar nas empresas
locais e da região, atuando em diversas indústrias, comércio e prestação de serviços.locais e da região, atuando em diversas indústrias, comércio e prestação de serviços.

Não há números que revelem a empregabilidade nestes cursos do ETIM, pois eles se iniciaram emNão há números que revelem a empregabilidade nestes cursos do ETIM, pois eles se iniciaram em
2013, não tendo tempo hábil ainda para quantificar dados.2013, não tendo tempo hábil ainda para quantificar dados.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre   
Espaço FísicoEspaço Físico

O prédio desta Unidade de Ensino, que ocupa uma área deO prédio desta Unidade de Ensino, que ocupa uma área de
2.239,45 m2.239,45 m²² construídos (sendo 1.920,05 m² referentes ao construídos (sendo 1.920,05 m² referentes ao
prédio mais antigo e 318,5 m² ao construído maisprédio mais antigo e 318,5 m² ao construído mais
recentemente), foi, originalmente, edificado para abrigar umarecentemente), foi, originalmente, edificado para abrigar uma
Escola Infantil. Por meio de convênio com a PrefeituraEscola Infantil. Por meio de convênio com a Prefeitura
Municipal, este prédio foi cedido, em 2004, ao Centro PaulaMunicipal, este prédio foi cedido, em 2004, ao Centro Paula
Souza para instalação da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi,Souza para instalação da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi,
inicialmente, como uma classe descentralizada. Algumasinicialmente, como uma classe descentralizada. Algumas
adaptações foram necessárias, por consequência, para atenderadaptações foram necessárias, por consequência, para atender
aos aspectos didáticos e administrativos da nova escola e esteaos aspectos didáticos e administrativos da nova escola e este
fato pode ser facilmente constatado nos números abaixo,fato pode ser facilmente constatado nos números abaixo,
obtidos do Observatório 2013 (em 2017, a Direção optou porobtidos do Observatório 2013 (em 2017, a Direção optou por
trabalhar com este ano já que o site se mostrou inoperante aotrabalhar com este ano já que o site se mostrou inoperante ao
ser acessado para atualizar os dados no final do mês de março),ser acessado para atualizar os dados no final do mês de março),
que se referem aos anos de 2007  e 2008.que se referem aos anos de 2007  e 2008.
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Em 2012, por meio do Orçamento Participativo, a Prefeitura daEm 2012, por meio do Orçamento Participativo, a Prefeitura da
Estância de Atibaia abriu uma licitação para que novos espaçosEstância de Atibaia abriu uma licitação para que novos espaços
fossem construídos, mesmo com a presença de educandos efossem construídos, mesmo com a presença de educandos e
educadores ao longo deste processo de ampliação. Logo, emeducadores ao longo deste processo de ampliação. Logo, em
2012, o percentual de Gestão do espaço Físico caiu de 100%2012, o percentual de Gestão do espaço Físico caiu de 100%
para 72,2%. De qualquer forma, naquele mesmo ano, a Etecpara 72,2%. De qualquer forma, naquele mesmo ano, a Etec
ganhou mais 2 salas de aula, 1 espaço para Auditório, 1ganhou mais 2 salas de aula, 1 espaço para Auditório, 1
cantina, 2 vestiários (1 feminino e 1 masculino, que tambémcantina, 2 vestiários (1 feminino e 1 masculino, que também
servem como sanitários para deficientes), 1 espaço paraservem como sanitários para deficientes), 1 espaço para
lavanderia.lavanderia.

    

Em 2013, também por conta de Orçamento Participativo, a EtecEm 2013, também por conta de Orçamento Participativo, a Etec
recebeu da Prefeitura 1 sala para ser implantado umrecebeu da Prefeitura 1 sala para ser implantado um
Laboratório de Informática, 1 sala para ser montada a Sala doLaboratório de Informática, 1 sala para ser montada a Sala do
Livro (vulgo Biblioteca), 1 Sala dos Professores, 1 Sala paraLivro (vulgo Biblioteca), 1 Sala dos Professores, 1 Sala para
Diretoria de Serviços Administrativos, 1 Almoxarifado, 1 salaDiretoria de Serviços Administrativos, 1 Almoxarifado, 1 sala
para fins pedagógicos adaptada para ser uma pequena cozinhapara fins pedagógicos adaptada para ser uma pequena cozinha
para os educadores e 2 sanitários (Masculino e feminino).para os educadores e 2 sanitários (Masculino e feminino).

No final de 2013, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,No final de 2013, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI) liberou uma verba deCiência, Tecnologia e Inovação (SDECTI) liberou uma verba de
cerca de R$ 1.477.801,70 (ver publicação em DOE decerca de R$ 1.477.801,70 (ver publicação em DOE de
27/12/2013, Seção I, p. 142) para reforma do prédio, que se27/12/2013, Seção I, p. 142) para reforma do prédio, que se
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iniciou em janeiro de 2014.iniciou em janeiro de 2014.

  

Hoje, nossa Etec apresenta a seguinte infraestrutura:Hoje, nossa Etec apresenta a seguinte infraestrutura:

    

  

·         9 Salas de Aula·         9 Salas de Aula

·         1 Sala para Diretoria·         1 Sala para Diretoria

·         1 Sala para Secretaria de Serviço Acadêmico·         1 Sala para Secretaria de Serviço Acadêmico

·         1 Sala para Secretaria e Diretoria de Serviço·         1 Sala para Secretaria e Diretoria de Serviço
AdministrativoAdministrativo

·         1 Sala dos Professores·         1 Sala dos Professores

· 1 Sala para Orientação Educacional, Almoxarifado e ATA · 1 Sala para Orientação Educacional, Almoxarifado e ATA 

·         1 Sala para Coordenação de Cursos e Coordenação·         1 Sala para Coordenação de Cursos e Coordenação
PedagógicaPedagógica

·         1 Sala do Livro·         1 Sala do Livro

·         1 Sala de Convivência/Refeitório/Grêmio·         1 Sala de Convivência/Refeitório/Grêmio

·         1 Cantina·         1 Cantina

·         1 Lavanderia·         1 Lavanderia

·         Laboratórios:·         Laboratórios:

o  3 de Informáticao  3 de Informática

o    1 de Enfermagemo    1 de Enfermagem
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o    1 Cozinhao    1 Cozinha

o    1 Auditórioo    1 Auditório

·         1 Quadra poliesportiva coberta·         1 Quadra poliesportiva coberta

·         Sanitários para funcionários e educadores·         Sanitários para funcionários e educadores

·         Sanitários para educandos deficientes ou não·         Sanitários para educandos deficientes ou não

·         Vestiários/Sanitários para deficientes·         Vestiários/Sanitários para deficientes

·         1 Almoxarifado·         1 Almoxarifado

·         2 Depósitos·         2 Depósitos

·         1 Sala de Servidor·         1 Sala de Servidor

·         1 Arquivo Permanente·         1 Arquivo Permanente

·         Dependências de Zeladoria.·         Dependências de Zeladoria.
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No início de 2013, uma parte do prédio em que a Etec sede está situada passou por alterações: 1) aNo início de 2013, uma parte do prédio em que a Etec sede está situada passou por alterações: 1) a
Sala de Estudos passou a uma sala maior e no centro da Etec; 2) a antiga Sala de EstudosSala de Estudos passou a uma sala maior e no centro da Etec; 2) a antiga Sala de Estudos
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transformou-se em Sala de Professores; 3) a antiga Diretoria transformou-se em um Almoxarifado; 3)transformou-se em Sala de Professores; 3) a antiga Diretoria transformou-se em um Almoxarifado; 3)
a Secretaria Administrativa trocou de espaço com a Secretaria Acadêmica e esta última recebeua Secretaria Administrativa trocou de espaço com a Secretaria Acadêmica e esta última recebeu
uma abertura em uma de suas paredes, a fim de agilizar o atendimento ao público em geral e aosuma abertura em uma de suas paredes, a fim de agilizar o atendimento ao público em geral e aos
educandos; e 4) o Laboratório de Alimentos e Bebidas transformou-se em Cozinha, a fim de atendereducandos; e 4) o Laboratório de Alimentos e Bebidas transformou-se em Cozinha, a fim de atender
educandos, educadores e funcionários. No segundo semestre de 2014, ocorreram mais alterações:educandos, educadores e funcionários. No segundo semestre de 2014, ocorreram mais alterações:
1) a Sala de Estudos passou à Sala de Convivência; 2) a antiga Sala de Estudos transformou-se em1) a Sala de Estudos passou à Sala de Convivência; 2) a antiga Sala de Estudos transformou-se em
Auditório; 3) a antiga Diretoria se tornou a Diretoria de Serviço Administrativo; 3) a antiga DiretoriaAuditório; 3) a antiga Diretoria se tornou a Diretoria de Serviço Administrativo; 3) a antiga Diretoria
se tornou Sala de Arquivo Permanente; 4) a antiga Sala de Multimídia foi dividida em duas Salas dese tornou Sala de Arquivo Permanente; 4) a antiga Sala de Multimídia foi dividida em duas Salas de
Aula (uma delas, dividida ao meio, comporta até 30 educandos e 2 depósitos pouco utilizados); e 5)Aula (uma delas, dividida ao meio, comporta até 30 educandos e 2 depósitos pouco utilizados); e 5)
Sala de Professores, Sala de Coordenação (Pedagógica e de Curso), Sala do Livro e Almoxarifado seSala de Professores, Sala de Coordenação (Pedagógica e de Curso), Sala do Livro e Almoxarifado se
localizam no prédio construído pela Prefeitura da Estância de Atibaia e entregue no começo de 2014.localizam no prédio construído pela Prefeitura da Estância de Atibaia e entregue no começo de 2014.
No primeiro semestre de 2017, as mudanças foram as seguintes: 1) a Coordenação Pedagógica, aNo primeiro semestre de 2017, as mudanças foram as seguintes: 1) a Coordenação Pedagógica, a
Orientação Pedagógica e a ATA se situaram na mesma sala, local em que estava a Direção; 2) estaOrientação Pedagógica e a ATA se situaram na mesma sala, local em que estava a Direção; 2) esta
última voltou para a sala em que se situava até 2014; e 3) a Sala da Coordenação se tronou umúltima voltou para a sala em que se situava até 2014; e 3) a Sala da Coordenação se tronou um
espaço destinado à Coordenação de Curso e à gestão de almoxarifado. Em 2018, houve as seguintesespaço destinado à Coordenação de Curso e à gestão de almoxarifado. Em 2018, houve as seguintes
alterações: 1) a Coordenação de Cursos e a Pedagógica se situaram na mesma sala, local em quealterações: 1) a Coordenação de Cursos e a Pedagógica se situaram na mesma sala, local em que
estava a Orientação Pedagógica e a ATA; 2) estas últimas estão na antiga Sala da Coordenação juntoestava a Orientação Pedagógica e a ATA; 2) estas últimas estão na antiga Sala da Coordenação junto
com a gestão de almoxarifado. Por fim, hoje, o prédio encontra-se em bom estado de conservação,com a gestão de almoxarifado. Por fim, hoje, o prédio encontra-se em bom estado de conservação,
com espaços pintados e áreas/equipamentos passando por frequentes restaurações/manutenções.com espaços pintados e áreas/equipamentos passando por frequentes restaurações/manutenções.
Entretanto, em nossa infraestrutura, não há um amplo refeitório fechado aos educandos.Entretanto, em nossa infraestrutura, não há um amplo refeitório fechado aos educandos.

Segundo os dados do Observatório 2014 (já que dados de Observatório recente não foramSegundo os dados do Observatório 2014 (já que dados de Observatório recente não foram
acessados em função de site inoperante em março do presente ano), nossa Etec se manteve umaacessados em função de site inoperante em março do presente ano), nossa Etec se manteve uma
pouco abaixo dos dados do Observatório de 2013, mesmo com tantas aquisições e alterações depouco abaixo dos dados do Observatório de 2013, mesmo com tantas aquisições e alterações de
espaço e infraestrutura: espaço e infraestrutura: 

  

Em 2015, esta situação melhorou.Em 2015, esta situação melhorou.

De qualquer forma, as limitações da estrutura predial não permitem a expansão de novos cursos,De qualquer forma, as limitações da estrutura predial não permitem a expansão de novos cursos,
como é o desejo da comunidade.como é o desejo da comunidade.

Para orientar todos os envolvidos com esta Etec de alguma forma e com o apoio do Projeto “5S”,Para orientar todos os envolvidos com esta Etec de alguma forma e com o apoio do Projeto “5S”,
desenvolvemos o mapa de localização abaixo e o distribuímos em 3 pontos da Etec: desenvolvemos o mapa de localização abaixo e o distribuímos em 3 pontos da Etec: 
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LocalizaçãoLocalização Prédio 3Prédio 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Depósito I e IIDepósito I e II
ÁreaÁrea 2x 10m22x 10m2
DescriçãoDescrição Estes 2 depósitos abrigam maquinários deEstes 2 depósitos abrigam maquinários de

manutenção e material didático não descartável.manutenção e material didático não descartável.

LocalizaçãoLocalização Prédio 3Prédio 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IIILaboratório de Informática III
ÁreaÁrea 21 m221 m2
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 20LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 20

notebooks instalados com: - Microsoft Office 2010notebooks instalados com: - Microsoft Office 2010
– Profissional; - Windows XP – Seven; - Internet de– Profissional; - Windows XP – Seven; - Internet de
10 megas ministrada pelo Intragov.10 megas ministrada pelo Intragov.

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AuditórioAuditório
ÁreaÁrea 60m260m2
DescriçãoDescrição Laboratório do curso de Eventos.Laboratório do curso de Eventos.

LocalizaçãoLocalização Prédio 3Prédio 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IILaboratório de Informática II
ÁreaÁrea 49 m249 m2
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 21LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 21

desktops instalados com: - Microsoft Office 2010 –desktops instalados com: - Microsoft Office 2010 –
Profissional; - Windows XP – Seven; - Internet deProfissional; - Windows XP – Seven; - Internet de
10 megas ministrada pelo Intragov.10 megas ministrada pelo Intragov.

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Coordenação (de Cursos e Pedagógica)Sala de Coordenação (de Cursos e Pedagógica)
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ÁreaÁrea 15m215m2
DescriçãoDescrição Esta sala recebe a Coordenação de Cursos e aEsta sala recebe a Coordenação de Cursos e a

Pedagógica.Pedagógica.

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos ProfessoresSala dos Professores
ÁreaÁrea 50m250m2
DescriçãoDescrição Nesta sala, acomoda-se os docentes, bem comoNesta sala, acomoda-se os docentes, bem como

há uma pequena copa (com geladeira, mesa, pia,há uma pequena copa (com geladeira, mesa, pia,
prateleiras, bebedouro e cafeteira) e uma áreaprateleiras, bebedouro e cafeteira) e uma área
para refeição e descanso (como mesa, cadeiras,para refeição e descanso (como mesa, cadeiras,
sofá e televisão).sofá e televisão).

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SanitáriosSanitários
ÁreaÁrea 8m28m2
DescriçãoDescrição Neste espaço, há um banheiro feminino e umNeste espaço, há um banheiro feminino e um

banheiro masculino para uso dos docentes e dobanheiro masculino para uso dos docentes e do
administrativo.administrativo.

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Orientação Educacional, ATA e Gestão deSala de Orientação Educacional, ATA e Gestão de

AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 40m240m2
DescriçãoDescrição esta sala se destina à Sala de Orientaçãoesta sala se destina à Sala de Orientação

Educacional, à ATA e à Gestão de AlmoxarifadoEducacional, à ATA e à Gestão de Almoxarifado
(há aqui uma pequena área com divisória com(há aqui uma pequena área com divisória com
alguns materiais de uso mais recorrente).alguns materiais de uso mais recorrente).

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria de Serviços AcadêmicosSecretaria de Serviços Acadêmicos
ÁreaÁrea 20m220m2
DescriçãoDescrição Nesta área, situa-se a Secretaria de ServiçosNesta área, situa-se a Secretaria de Serviços

Acadêmicos, posta logo na entrada desta Etec,Acadêmicos, posta logo na entrada desta Etec,
atuando como área de recepção.atuando como área de recepção.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria de Serviços AdministrativosSecretaria de Serviços Administrativos
ÁreaÁrea 25m225m2
DescriçãoDescrição Nesta sala, situa-se a Secretaria de ServiçosNesta sala, situa-se a Secretaria de Serviços

Administrativos.Administrativos.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ServidorServidor
ÁreaÁrea 4m24m2
DescriçãoDescrição O servidor da Etec está localizado neste espaço eO servidor da Etec está localizado neste espaço e

há nele um ar-condicionado para auxiliar nahá nele um ar-condicionado para auxiliar na
manutenção deste importante equipamento.manutenção deste importante equipamento.
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LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ArquivoArquivo
ÁreaÁrea 20m220m2
DescriçãoDescrição Nesta área, encontram-se documentos referentesNesta área, encontram-se documentos referentes

a educandos e docentes inativos. Estesa educandos e docentes inativos. Estes
documentos estão distribuídos em pastas edocumentos estão distribuídos em pastas e
organizados nas prateleiras.organizados nas prateleiras.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Convivência/Refeitório/Grêmio EstudantilSala de Convivência/Refeitório/Grêmio Estudantil
ÁreaÁrea 60m260m2
DescriçãoDescrição Refeitório, lazer e área de descanso de discentes,Refeitório, lazer e área de descanso de discentes,

além de uma pequena área com divisóriaalém de uma pequena área com divisória
destinada ao Grêmio Estudantil.destinada ao Grêmio Estudantil.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SanitáriosSanitários
ÁreaÁrea 8m28m2
DescriçãoDescrição Estão aqui os banheiros feminino e masculino doEstão aqui os banheiros feminino e masculino do

setor administrativo/acadêmico.setor administrativo/acadêmico.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DireçãoDireção
ÁreaÁrea 6m26m2
DescriçãoDescrição Nesta sala, localiza-se a Direção. Há aqui umaNesta sala, localiza-se a Direção. Há aqui uma

televisão para implantação futura de uma centraltelevisão para implantação futura de uma central
de monitoramento por câmeras.de monitoramento por câmeras.

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SanitáriosSanitários
ÁreaÁrea 100m2100m2
DescriçãoDescrição Nesta área, encontram-se os banheiros feminino eNesta área, encontram-se os banheiros feminino e

masculino dos educandos, incluindo sanitário paramasculino dos educandos, incluindo sanitário para
cadeirante.cadeirante.

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 10m210m2
DescriçãoDescrição Aqui, situa-se a cantina, com geladeiras, fornos eAqui, situa-se a cantina, com geladeiras, fornos e

micro-ondas, a fim de ofertar alimentos àmicro-ondas, a fim de ofertar alimentos à
comunidade escolar.comunidade escolar.

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LavanderiaLavanderia
ÁreaÁrea 3m23m2
DescriçãoDescrição Nesta área, está a lavanderia, espaço onde seNesta área, está a lavanderia, espaço onde se

encontra um tanque, uma máquina de lavar, bemencontra um tanque, uma máquina de lavar, bem
como os produtos vinculados à limpeza da Etec.como os produtos vinculados à limpeza da Etec.
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LocalizaçãoLocalização Prédio 3Prédio 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente VestiáriosVestiários
ÁreaÁrea 8m28m2
DescriçãoDescrição Neste local, encontram-se os vestiários feminino eNeste local, encontram-se os vestiários feminino e

masculino, com chuveiro é área para pessoas commasculino, com chuveiro é área para pessoas com
necessidades especiais.necessidades especiais.

LocalizaçãoLocalização Prédio 3Prédio 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de AulaSalas de Aula
ÁreaÁrea 49m2 cada49m2 cada
DescriçãoDescrição São ao total 9 (nove) salas de aula, equipadasSão ao total 9 (nove) salas de aula, equipadas

com data show e computador.com data show e computador.

LocalizaçãoLocalização Prédio 4Prédio 4
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de aula (2)Salas de aula (2)
ÁreaÁrea 49m2 cada49m2 cada
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática ILaboratório de Informática I
ÁreaÁrea 49m249m2
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 21LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Possui 21

desktops instalados com: - Microsoft Office 2010 –desktops instalados com: - Microsoft Office 2010 –
Profissional; - Windows XP – Seven; - Internet deProfissional; - Windows XP – Seven; - Internet de
10 megas ministrada pelo Intragov; - Ar-10 megas ministrada pelo Intragov; - Ar-
condicionado. Neste local, há um data showcondicionado. Neste local, há um data show
instalado e é utilizado tanto para as aulasinstalado e é utilizado tanto para as aulas
específicas de Informática quanto pelosespecíficas de Informática quanto pelos
professores que querem se valer da informáticaprofessores que querem se valer da informática
como ferramenta de apoio ao trabalhocomo ferramenta de apoio ao trabalho
pedagógico.Nas últimas semanas, o professorpedagógico.Nas últimas semanas, o professor
responsável pelo laboratório encaminhou àresponsável pelo laboratório encaminhou à
Direção uma lista de programas/softwares queDireção uma lista de programas/softwares que
podem ser instalados em função da parceria entrepodem ser instalados em função da parceria entre
o Centro Paula Souza e a Microsoft, auxiliando noo Centro Paula Souza e a Microsoft, auxiliando no
trabalho didático-pedagógico.trabalho didático-pedagógico.

LocalizaçãoLocalização Prédio 2Prédio 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de EnfermagemLaboratório de Enfermagem
ÁreaÁrea 49m249m2
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM Instalado emLABORATÓRIO DE ENFERMAGEM Instalado em

sala ampla e bem arejada, permite a composiçãosala ampla e bem arejada, permite a composição
de dois campos de trabalho, dando condiçõesde dois campos de trabalho, dando condições
para que as aulas práticas ministradas por doispara que as aulas práticas ministradas por dois
docentes transcorram de forma produtiva edocentes transcorram de forma produtiva e
propiciando ao aluno uma aprendizagempropiciando ao aluno uma aprendizagem
eficiente. O Laboratório possui equipamentos eeficiente. O Laboratório possui equipamentos e
materiais para a simulação de ambientesmateriais para a simulação de ambientes
hospitalares, facilitando e preparando o alunohospitalares, facilitando e preparando o aluno
para seu ingresso no campo de estágio, realizadopara seu ingresso no campo de estágio, realizado
em hospitais e unidades de saúde da cidade.em hospitais e unidades de saúde da cidade.
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Temos a necessidade urgente de reposição deTemos a necessidade urgente de reposição de
alguns equipamentos como braço para injeções,alguns equipamentos como braço para injeções,
boneco adulto para simulação de procedimentosboneco adulto para simulação de procedimentos
que, devido ao tempo de uso e avanço daque, devido ao tempo de uso e avanço da
tecnologia, possibilitaria a melhoria da qualidadetecnologia, possibilitaria a melhoria da qualidade
das aulas.das aulas.

LocalizaçãoLocalização Prédio 1Prédio 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CozinhaCozinha
ÁreaÁrea 49m249m2
DescriçãoDescrição COZINHA Atendeu ao curso de Hospedagem emCOZINHA Atendeu ao curso de Hospedagem em

suas aulas práticas de Alimentos e Bebidas emsuas aulas práticas de Alimentos e Bebidas em
Room Service. Possui fogão industrial, geladeira,Room Service. Possui fogão industrial, geladeira,
freezer de uso profissional, além de utensílios defreezer de uso profissional, além de utensílios de
cozinha e restaurante. Neste ambiente, os alunoscozinha e restaurante. Neste ambiente, os alunos
adquiriram conhecimentos em culinária, higieneadquiriram conhecimentos em culinária, higiene
alimentar, preparação e arrumação do ambientealimentar, preparação e arrumação do ambiente
de trabalho, mise-em-place, treinamento dede trabalho, mise-em-place, treinamento de
procedimentos necessários para o bomprocedimentos necessários para o bom
atendimento de clientes. Atualmente, este espaçoatendimento de clientes. Atualmente, este espaço
está sendo como Cozinha pelos discentes da Etec.está sendo como Cozinha pelos discentes da Etec.

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de AulaSala de Aula
ÁreaÁrea 49m249m2
DescriçãoDescrição Neste espaço, há uma Sala de Aula, mas, como háNeste espaço, há uma Sala de Aula, mas, como há

cerca de 20 notebooks, Internet de 10 megascerca de 20 notebooks, Internet de 10 megas
ministrada pelo Intragov e data show, ela podeministrada pelo Intragov e data show, ela pode
servir de Laboratório de Informática caso precise.servir de Laboratório de Informática caso precise.
Estas máquinas, que podem ser ligadas emEstas máquinas, que podem ser ligadas em
tomadas espalhadas pelo chão, ficam guardadastomadas espalhadas pelo chão, ficam guardadas
até que se façam necessárias.até que se façam necessárias.

LocalizaçãoLocalização Prédio 5Prédio 5
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala do LivroSala do Livro
ÁreaÁrea 49m249m2
DescriçãoDescrição SALA DO LIVRO Anos antes criada junto àSALA DO LIVRO Anos antes criada junto à

Biblioteca e à Sala da Coordenação, agora seBiblioteca e à Sala da Coordenação, agora se
encontra em um espaço construído pela Prefeituraencontra em um espaço construído pela Prefeitura
no segundo semestre de 2013. Ela está equipadano segundo semestre de 2013. Ela está equipada
com mesas e cadeiras que proporcionamcom mesas e cadeiras que proporcionam
ambiente para o estudo e para trabalho emambiente para o estudo e para trabalho em
equipe. Foram colocados 8 computadores queequipe. Foram colocados 8 computadores que
estão disponibilizados para os alunos para suasestão disponibilizados para os alunos para suas
pesquisas. Foram ainda colocadas prateleiras parapesquisas. Foram ainda colocadas prateleiras para
colocação de revistas, publicações (doadas) ecolocação de revistas, publicações (doadas) e
livros em geral para consulta e entretenimentolivros em geral para consulta e entretenimento
dos alunos. Há 2 pufs que permitem transformar odos alunos. Há 2 pufs que permitem transformar o
local em um local de leitura, relaxamento elocal em um local de leitura, relaxamento e
conforto. Sendo um local destinado à leitura, estaconforto. Sendo um local destinado à leitura, esta
sala foi montada basicamente com livros doadossala foi montada basicamente com livros doados
por professores, alunos, editoras, comunidade epor professores, alunos, editoras, comunidade e
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pela Escola Major Alvim. Entre 2010 e 2011,pela Escola Major Alvim. Entre 2010 e 2011,
recebemos títulos adquiridos pelo Centro Paularecebemos títulos adquiridos pelo Centro Paula
Souza especialmente para os cursos deSouza especialmente para os cursos de
Administração e Ensino Médio. Possui umAdministração e Ensino Médio. Possui um
computador com sistema de controle decomputador com sistema de controle de
empréstimos e funcionário que atende aos trêsempréstimos e funcionário que atende aos três
períodos de aulas. Existem poucas revistas eperíodos de aulas. Existem poucas revistas e
periódicos que tratem de assuntos específicos eperiódicos que tratem de assuntos específicos e
atualizados.atualizados.

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros

Até o momento, a Etec tem se sustentado com verbas de Adiantamento, encaminhadasAté o momento, a Etec tem se sustentado com verbas de Adiantamento, encaminhadas
mensalmente pelo Centro Paula Souza. Por se tratar de verba destinada apenas para pequenasmensalmente pelo Centro Paula Souza. Por se tratar de verba destinada apenas para pequenas
despesas e para material de consumo, atende-se às solicitações dos professores e Coordenadores dedespesas e para material de consumo, atende-se às solicitações dos professores e Coordenadores de
Curso de forma restrita, uma vez que a compra de material permanente e equipamentos se dáCurso de forma restrita, uma vez que a compra de material permanente e equipamentos se dá
somente através de licitações realizadas pelo Centro.somente através de licitações realizadas pelo Centro.

A Associação de Pais e Mestres (APM), formalmente constituída e mais atuante, contribuiA Associação de Pais e Mestres (APM), formalmente constituída e mais atuante, contribui
significativamente com a aquisição de equipamentos, materiais diversos e presta serviços designificativamente com a aquisição de equipamentos, materiais diversos e presta serviços de
manutenção ou de oferecimento de benefícios à Etec, como, por exemplo, internet sem fio. No finalmanutenção ou de oferecimento de benefícios à Etec, como, por exemplo, internet sem fio. No final
do segundo semestre de 2012, esta APM abriu licitação para que uma cantina se instalasse nado segundo semestre de 2012, esta APM abriu licitação para que uma cantina se instalasse na
escola. Após este processo, a cantina começou a funcionar a partir do primeiro semestre de 2013,escola. Após este processo, a cantina começou a funcionar a partir do primeiro semestre de 2013,
pagando à APM um aluguel que se baseia no número de matriculados no início de cada semestre.pagando à APM um aluguel que se baseia no número de matriculados no início de cada semestre.
Um dos requisitos para escolher o cantineiro foi o oferecimento de produtos de boa qualidade e aUm dos requisitos para escolher o cantineiro foi o oferecimento de produtos de boa qualidade e a
baixo custo aos educandos.baixo custo aos educandos.

Até 2015, a Prefeitura arcou com o pagamento da conta telefônica principal da Escola, bem como daAté 2015, a Prefeitura arcou com o pagamento da conta telefônica principal da Escola, bem como da
conta de luz e de água. Raramente, ela fornece prontamente material. Mediante solicitação, elaconta de luz e de água. Raramente, ela fornece prontamente material. Mediante solicitação, ela
encaminha funcionários que possam auxiliar em manutenções prediais vinculadas a corte e poda deencaminha funcionários que possam auxiliar em manutenções prediais vinculadas a corte e poda de
grama. A partir de 2015, estas contas estão sendo pagas pelo Centro Paula Souza, já que há umgrama. A partir de 2015, estas contas estão sendo pagas pelo Centro Paula Souza, já que há um
pedido para que o terreno seja transferido da União para o Estado.pedido para que o terreno seja transferido da União para o Estado.

Além destas contribuições, não há outras verbas destinadas à Escola, pois, segundo alegações deAlém destas contribuições, não há outras verbas destinadas à Escola, pois, segundo alegações de
cada órgão público, o prédio não pertence ainda ao Centro Paula Souza e as partes administrativa ecada órgão público, o prédio não pertence ainda ao Centro Paula Souza e as partes administrativa e
educacional não pertencem à Prefeitura.educacional não pertencem à Prefeitura.

 Em porcentagem, podemos afirmar que a APM auxilia em cerca de 12% nos gastos mensais da Etec, Em porcentagem, podemos afirmar que a APM auxilia em cerca de 12% nos gastos mensais da Etec,
enquanto o Adiantamento atende cerca de 88%.enquanto o Adiantamento atende cerca de 88%.

  
Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

A Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, por meio do Centro Paula Souza, mantém os serviços deA Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, por meio do Centro Paula Souza, mantém os serviços de
vigilância e de limpeza, terceirizados por empresas especializadas nessas áreas.vigilância e de limpeza, terceirizados por empresas especializadas nessas áreas.

Desde 2009, a prestadora na área de segurança e vigilância patrimonial era a Atento São Paulo eDesde 2009, a prestadora na área de segurança e vigilância patrimonial era a Atento São Paulo e
esta mantinha 8 funcionários que atuavam 24 horas por dia, de segunda à segunda, revezando-seesta mantinha 8 funcionários que atuavam 24 horas por dia, de segunda à segunda, revezando-se
pelo sistema 12x36 até início de 2019. Em 2019, este serviço terceirizado passoua ser oferecido pelapelo sistema 12x36 até início de 2019. Em 2019, este serviço terceirizado passoua ser oferecido pela
empresa MRS Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli - EPP, com 6 funcionários que atuam nas 24empresa MRS Segurança e Vigilância Patrimonial Eirelli - EPP, com 6 funcionários que atuam nas 24
horas do dia, de segunda à segunda, revezando-se pelo sistema 12x36.horas do dia, de segunda à segunda, revezando-se pelo sistema 12x36.
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Desde 2007, este serviço era oferecido pela Pluriserv Serviços Técnicos Ltda. Em2012, o serviço deDesde 2007, este serviço era oferecido pela Pluriserv Serviços Técnicos Ltda. Em2012, o serviço de
limpeza foi realizado pela firmaSoluções Serviços Terceirizados Ltda. Em 2016, assumiulimpeza foi realizado pela firmaSoluções Serviços Terceirizados Ltda. Em 2016, assumiu
aAmbientalSistemas deLimpezae Conservação Eireli ME.,com 2 funcionárias que atuam das 6h30minaAmbientalSistemas deLimpezae Conservação Eireli ME.,com 2 funcionárias que atuam das 6h30min
às 21h45min.às 21h45min.

Abaixo, eis algumas informações técnicas sobre estas 2 empresas:Abaixo, eis algumas informações técnicas sobre estas 2 empresas:

Processo Nº 1092122/2018Processo Nº 1092122/2018

Contrato Nº 002/2019Contrato Nº 002/2019

Fornecedor: MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI- EPPFornecedor: MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI- EPP

CNPJ: 19.210.884/0001-37CNPJ: 19.210.884/0001-37

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL (DESARMADA) NA ETECObjeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL (DESARMADA) NA ETEC
PROF. CARMINE BIAGIO TUNDISI - ATIBAIAPROF. CARMINE BIAGIO TUNDISI - ATIBAIA

Vigência (datas): Inicio: 23/01/2019 Término: 22/04/2020Vigência (datas): Inicio: 23/01/2019 Término: 22/04/2020

Processo Nº 3567/2015Processo Nº 3567/2015

Contrato Nº 008/2016Contrato Nº 008/2016

Fornecedor: AMBIENTAL SISTEMAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLIFornecedor: AMBIENTAL SISTEMAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI

CNPJ: 00.550.733/0001-08CNPJ: 00.550.733/0001-08

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOSObjeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES NA ETEC PROF. CARMINE BIAGIO TUNDISI - ATIBAIA - CONTRATO 008/16ESCOLARES NA ETEC PROF. CARMINE BIAGIO TUNDISI - ATIBAIA - CONTRATO 008/16

Vigência (datas): Inicio: 04/08/2018 Término: 04/11/2019Vigência (datas): Inicio: 04/08/2018 Término: 04/11/2019

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Associacao de Pais e Mestres (APM)Associacao de Pais e Mestres (APM)
DescriçãoDescrição Associação de Pais e Mestres 2018/2019 ConselhoAssociação de Pais e Mestres 2018/2019 Conselho

Deliberativo Jeniffer Andrade Alves da SilvaDeliberativo Jeniffer Andrade Alves da Silva
Conselho Deliberativo Willian Oliveira Ribeiro daConselho Deliberativo Willian Oliveira Ribeiro da
Silva Conselho Deliberativo Sônia Regina MartinsSilva Conselho Deliberativo Sônia Regina Martins
de Magalhães Conselho Deliberativo Tatianide Magalhães Conselho Deliberativo Tatiani
Rabello de Souza Conselho Deliberativo MariaRabello de Souza Conselho Deliberativo Maria
Lucia Ferrari Silva Conselho Deliberativo NestorLucia Ferrari Silva Conselho Deliberativo Nestor
Luis Lourencini Presidente do ConselhoLuis Lourencini Presidente do Conselho
Deliberativo Lázaro Donizete Carlsson ConselhoDeliberativo Lázaro Donizete Carlsson Conselho
Deliberativo Carlos Augusto Gomes ConselhoDeliberativo Carlos Augusto Gomes Conselho
Deliberativo Rita de Cássia Ferrari ConselhoDeliberativo Rita de Cássia Ferrari Conselho
Deliberativo Luciana Azadinho Brandi ConselhoDeliberativo Luciana Azadinho Brandi Conselho
Fiscal Maysa Benites Garbo Conselho FiscalFiscal Maysa Benites Garbo Conselho Fiscal
Fernanda Felix do Prado Conselho Fiscal FernandaFernanda Felix do Prado Conselho Fiscal Fernanda
de Paula de Elias Diretor Cultural Wilson Joséde Paula de Elias Diretor Cultural Wilson José
Monteiro de Castro Diretor de Patrimônio LígiaMonteiro de Castro Diretor de Patrimônio Lígia
Maria de Oliveira Curtinhas Diretor EsportivoMaria de Oliveira Curtinhas Diretor Esportivo
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Raquel Scavone Diretor Executivo Érica GalloRaquel Scavone Diretor Executivo Érica Gallo
Ribeiro Vice Diretor Executivo Denize Carolina A.Ribeiro Vice Diretor Executivo Denize Carolina A.
A. da Silva Diretor Financeiro Melissa MagriA. da Silva Diretor Financeiro Melissa Magri
Mendes Vice Diretor Financeiro Guilherme RibeiroMendes Vice Diretor Financeiro Guilherme Ribeiro
Sales Diretor Social Rosmeri Sales Coelho Porto Ex-Sales Diretor Social Rosmeri Sales Coelho Porto Ex-
Aluno Conselho Deliberativo Rafael José FerreiraAluno Conselho Deliberativo Rafael José Ferreira
Machado Secretário Maura Sue Nomura Sato EmMachado Secretário Maura Sue Nomura Sato Em
reunião com pais, professores, alunos ereunião com pais, professores, alunos e
funcionários, em julho de 2018, ressaltou-se afuncionários, em julho de 2018, ressaltou-se a
importância da participação da APM na vidaimportância da participação da APM na vida
escolar, como instituição que pode auxiliar eescolar, como instituição que pode auxiliar e
interferir no processo de acompanhamento dasinterferir no processo de acompanhamento das
atividades desta escola, buscando oferecer aosatividades desta escola, buscando oferecer aos
alunos ensino de qualidade em ambiente quealunos ensino de qualidade em ambiente que
favoreça o trabalho educacional eficiente.favoreça o trabalho educacional eficiente.

DenominaçãoDenominação Conselho de Escola (CE)Conselho de Escola (CE)
DescriçãoDescrição Conselho de Escola O Conselho de Escola,Conselho de Escola O Conselho de Escola,

deliberativo por excelência de uma Escoladeliberativo por excelência de uma Escola
Técnica, estão assim constituídos desde fevereiroTécnica, estão assim constituídos desde fevereiro
do presente ano da seguinte forma: Cargo Nomedo presente ano da seguinte forma: Cargo Nome
pela comunidade escolar: a) Diretor, presidentepela comunidade escolar: a) Diretor, presidente
nato: Lázaro Donizete Carlsson b) um dosnato: Lázaro Donizete Carlsson b) um dos
coordenadores de área: Odília Luiz da Cruz c) umcoordenadores de área: Odília Luiz da Cruz c) um
dos professores: Antonio Edson Monteiro Laurentidos professores: Antonio Edson Monteiro Laurenti
d) um dos servidores técnico-administrativos:d) um dos servidores técnico-administrativos:
Maysa Benites Garbo e) um dos pais de alunos:Maysa Benites Garbo e) um dos pais de alunos:
Alexandra Coutinho Gerolamo f) um dos alunos:Alexandra Coutinho Gerolamo f) um dos alunos:
Víctor Estevão Silva a) representante de classe:Víctor Estevão Silva a) representante de classe:
Lígia Maria Oliveira Curtinhas b) representanteLígia Maria Oliveira Curtinhas b) representante
dos empresários, vinculado a um dos cursos:dos empresários, vinculado a um dos cursos:
Anderson Luiz de Oliveira c) aluno egressoAnderson Luiz de Oliveira c) aluno egresso
atuante em sua área de formação técnica: Rafaelatuante em sua área de formação técnica: Rafael
José Ferreira Machado g) representante de demaisJosé Ferreira Machado g) representante de demais
segmentos de interesse da escola: Lucianasegmentos de interesse da escola: Luciana
Azadinho Brandi Os integrantes da ComunidadeAzadinho Brandi Os integrantes da Comunidade
Escolar são escolhidos entre seus pares emEscolar são escolhidos entre seus pares em
reunião feita no início do ano letivo. Os dareunião feita no início do ano letivo. Os da
Comunidade Extraescolar são convidados daComunidade Extraescolar são convidados da
Direção da Escola e se compõem de, no mínimo, 4Direção da Escola e se compõem de, no mínimo, 4
(quatro) membros.(quatro) membros.

DenominaçãoDenominação Grêmio Estudantil (GE)Grêmio Estudantil (GE)
DescriçãoDescrição O Grêmio Estudantil é um colegiadoO Grêmio Estudantil é um colegiado

representativo exclusivamente do corpo discenterepresentativo exclusivamente do corpo discente
e seus membros tomaram posse pela primeira veze seus membros tomaram posse pela primeira vez
(desde 2006, ano em que esta Etec foi fundada(desde 2006, ano em que esta Etec foi fundada
legalmente) em agosto de 2013, sob a tutela dolegalmente) em agosto de 2013, sob a tutela do
Professor Marcius Lepick, do componenteProfessor Marcius Lepick, do componente
curricular de História. Na Gestão 2013-2014, ocurricular de História. Na Gestão 2013-2014, o
primeiro grupo foi constituído por Representantesprimeiro grupo foi constituído por Representantes
de Sala e seu primeiro Presidente foi Felipede Sala e seu primeiro Presidente foi Felipe
Passos. Ainda naquela Gestão em função daPassos. Ainda naquela Gestão em função da
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conclusão do curso deste educando, o presidenteconclusão do curso deste educando, o presidente
foi substituído por Ricardo Nogueira Cabral Filho.foi substituído por Ricardo Nogueira Cabral Filho.
Na Gestão 2015-2016, o Presidente foi AndréNa Gestão 2015-2016, o Presidente foi André
Devecchi (3º E) e a Vice Presidente foi Ana ClaraDevecchi (3º E) e a Vice Presidente foi Ana Clara
Leme (3ºE). Na Gestão 2016-2017, esteLeme (3ºE). Na Gestão 2016-2017, este
importante colegiado se constitui da seguinteimportante colegiado se constitui da seguinte
maneira: Função Nome Série/Módulo Presidente:maneira: Função Nome Série/Módulo Presidente:
Jaqueline Bueno (2ºE Integral) Vice-Presidente:Jaqueline Bueno (2ºE Integral) Vice-Presidente:
Caio Mello (1ºE Integral) 1º Secretário: GuilhermeCaio Mello (1ºE Integral) 1º Secretário: Guilherme
Sampaio (2ºA Integral) 2ª Secretária: Lara MorenoSampaio (2ºA Integral) 2ª Secretária: Lara Moreno
(1ºE Integral) 1ª Tesoureira: José Alves (1ºA(1ºE Integral) 1ª Tesoureira: José Alves (1ºA
Integral) 2º Tesoureiro: Luiz Antonio (2ºI Noturno)Integral) 2º Tesoureiro: Luiz Antonio (2ºI Noturno)
Diretora Social: Alexia Zara Tida (3ºE Integral)Diretora Social: Alexia Zara Tida (3ºE Integral)
Secretário Social: Paulo Vecchi (2ºI Noturno)Secretário Social: Paulo Vecchi (2ºI Noturno)
Diretores de Comunicação: Luiz Oliveira e MarcelaDiretores de Comunicação: Luiz Oliveira e Marcela
Souza (2ºI Integral) Diretora Cultural: IsabelaSouza (2ºI Integral) Diretora Cultural: Isabela
Mendes (2ºE Integral) Diretores de Esportes: LuizaMendes (2ºE Integral) Diretores de Esportes: Luiza
Peters, Douglas Ferrari (3ºI Integral) e VitorPeters, Douglas Ferrari (3ºI Integral) e Vitor
Kazuya (1ºI Integral) Diretora de Meio Ambiente:Kazuya (1ºI Integral) Diretora de Meio Ambiente:
Laura Dahi (2ºI Noturno) As eleições para esteLaura Dahi (2ºI Noturno) As eleições para este
colegiado ocorrem anualmente na primeiracolegiado ocorrem anualmente na primeira
quinzena de agosto. A equipe gestora orienta osquinzena de agosto. A equipe gestora orienta os
candidatos à presidência do Grêmio que estes nãocandidatos à presidência do Grêmio que estes não
devem estudar em séries/módulos finais, a fim dedevem estudar em séries/módulos finais, a fim de
não prejudicar o próprio grupo quando se concluirnão prejudicar o próprio grupo quando se concluir
o curso, lembrando que a gestão se faz deo curso, lembrando que a gestão se faz de
setembro de um ano ao agosto de outro.setembro de um ano ao agosto de outro.

DenominaçãoDenominação Comissão Interna de Prevencao de AcidentesComissão Interna de Prevencao de Acidentes
(CIPA)(CIPA)

DescriçãoDescrição A Comissão Eleitoral da CIPA Gestão 2018/2019A Comissão Eleitoral da CIPA Gestão 2018/2019
divulga os membros da Comissão Interna dedivulga os membros da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) daPrevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) da
Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi que tomouEtec Prof. Carmine Biagio Tundisi que tomou
posse em 10/2018 e terá um ano de mandato aposse em 10/2018 e terá um ano de mandato a
contar da data de posse. Nome do Membro -contar da data de posse. Nome do Membro -
Função Maura Sue Nomura Sato - Presidente daFunção Maura Sue Nomura Sato - Presidente da
CIPA Lauro Alberto Stampacchio - Vice PresidenteCIPA Lauro Alberto Stampacchio - Vice Presidente
da CIPA Anderson Luiz de Oliveira - Secretárioda CIPA Anderson Luiz de Oliveira - Secretário
Substituto da CIPASubstituto da CIPA

MissãoMissão
Empenho em se tornar um espaço para a produção de conhecimentos culturais, científicos eEmpenho em se tornar um espaço para a produção de conhecimentos culturais, científicos e
tecnológicos, capaz de influenciar o avanço econômico e educacional da região, por meio dotecnológicos, capaz de influenciar o avanço econômico e educacional da região, por meio do
oferecimento de qualificação e requalificação de jovens e adultos, desenvolvendo competênciasoferecimento de qualificação e requalificação de jovens e adultos, desenvolvendo competências
pessoais e profissionais no educando para que este tenha uma vivência individual/coletiva,pessoais e profissionais no educando para que este tenha uma vivência individual/coletiva,
autônoma e crítica na sociedade, além deste mesmo espaço se constituir como um referencial deautônoma e crítica na sociedade, além deste mesmo espaço se constituir como um referencial de
qualidade para o mercado de trabalho.qualidade para o mercado de trabalho.VisãoVisão
Inserir seus estudantes no mercado de trabalho da região, por meio de contratações efetivas ouInserir seus estudantes no mercado de trabalho da região, por meio de contratações efetivas ou
estágios. Ademais, pretende-se ofertar mais cursos e mudar de prédio.estágios. Ademais, pretende-se ofertar mais cursos e mudar de prédio.
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Características RegionaisCaracterísticas Regionais

De acordo com informações obtidas na internet (como em De acordo com informações obtidas na internet (como em http://pt.wikipedia.org/wiki/Atibaiahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Atibaia,,
por exemplo), podemos apresentar as seguintes informações:por exemplo), podemos apresentar as seguintes informações:

O século XVII ficou marcado pela atuação dos bandeirantes, desbravadores que saiam àO século XVII ficou marcado pela atuação dos bandeirantes, desbravadores que saiam à
frente de pequenas comitivas para explorar terras virgens, em busca de índios e mineraisfrente de pequenas comitivas para explorar terras virgens, em busca de índios e minerais
preciosos. A maioria das expedições partia de São Paulo e a rota mais procurada era apreciosos. A maioria das expedições partia de São Paulo e a rota mais procurada era a
que levava aos tesouros das "Minas Gerais". Tratava-se de uma viagem longa e árdua,que levava aos tesouros das "Minas Gerais". Tratava-se de uma viagem longa e árdua,
que requeria muitas paradas para descanso e reabastecimento. A primeira delas, aindaque requeria muitas paradas para descanso e reabastecimento. A primeira delas, ainda
nas proximidades de São Paulo, ficava numa colina banhada por um rio que os índiosnas proximidades de São Paulo, ficava numa colina banhada por um rio que os índios
chamavam de "tubaia" ou "atubaia" (água agradável ao paladar). Daí a origem de Atibaia.chamavam de "tubaia" ou "atubaia" (água agradável ao paladar). Daí a origem de Atibaia.

Município desde 1769, em 22 de abril de 1864 recebeu o título de cidade. Proclamada aMunicípio desde 1769, em 22 de abril de 1864 recebeu o título de cidade. Proclamada a
República, iniciou-se para Atibaia uma fase de grande desenvolvimento, com umaRepública, iniciou-se para Atibaia uma fase de grande desenvolvimento, com uma
sucessão vertiginosa de melhorias: a instalação de redes de água, esgoto e luz elétrica,sucessão vertiginosa de melhorias: a instalação de redes de água, esgoto e luz elétrica,
as inaugurações do Grupo Escolar José Alvim e do Hotel Municipal, a criação da primeiraas inaugurações do Grupo Escolar José Alvim e do Hotel Municipal, a criação da primeira
indústria têxtil, o alargamento das ruas, o ajardinamento das praças - todos essesindústria têxtil, o alargamento das ruas, o ajardinamento das praças - todos esses
fatores alteraram significativamente o perfil da vila de São João do Atibaia e deramfatores alteraram significativamente o perfil da vila de São João do Atibaia e deram
origem à Atibaia que conhecemos hoje.origem à Atibaia que conhecemos hoje.

Na região geográfica de Atibaia, considerada a segunda mais pobre do Estado, situam-seNa região geográfica de Atibaia, considerada a segunda mais pobre do Estado, situam-se
os municípios de Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Nazaré Paulista,os municípios de Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Nazaré Paulista,
Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jarinu e Mairiporã.Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jarinu e Mairiporã.  Atibaia éAtibaia é
um dos quinze municípios paulistas considerados estâncias climáticas peloum dos quinze municípios paulistas considerados estâncias climáticas pelo  Estado de SãoEstado de São
Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei estadual.Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei estadual.
TalTal  statusstatus  garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para agarante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a
promoção do turismo regional. Também o município adquire o direito de agregar, junto apromoção do turismo regional. Também o município adquire o direito de agregar, junto a
seu nome, o título de estância climática, termo pelo qual passa a ser designado tantoseu nome, o título de estância climática, termo pelo qual passa a ser designado tanto
pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais.pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais.

Segundo o site Atibaia, esta cidade “está entre as 300 melhores cidades do país para seSegundo o site Atibaia, esta cidade “está entre as 300 melhores cidades do país para se
viver (...). Com 0,765, Atibaia está na 289ª colocação. Bragança Paulista foi a cidade maisviver (...). Com 0,765, Atibaia está na 289ª colocação. Bragança Paulista foi a cidade mais
bem colocada da região bragantina, ficando em 168º lugar (fonte: bem colocada da região bragantina, ficando em 168º lugar (fonte: 
http://www.atibaia.com.br/noticias/noticia.asp?numero=28934http://www.atibaia.com.br/noticias/noticia.asp?numero=28934, acesso em 18/5/2014)., acesso em 18/5/2014).

ComoComo  oportunidades,oportunidades,  podemos apontar que, há alguns anos, a administração municipalpodemos apontar que, há alguns anos, a administração municipal
de Atibaia e de cidades vizinhas estão investindo no turismo e em questões culturais ede Atibaia e de cidades vizinhas estão investindo no turismo e em questões culturais e
socioambientais. Em anos recentes, a cidade de Atibaia vem se afirmando como umsocioambientais. Em anos recentes, a cidade de Atibaia vem se afirmando como um
importante polo cultural em diversas áreas, tais como audiovisual, cinema de curtaimportante polo cultural em diversas áreas, tais como audiovisual, cinema de curta
metragem, resgate da cultura paulista, entre outros eventos. Vários destes eventosmetragem, resgate da cultura paulista, entre outros eventos. Vários destes eventos
fazem parte do calendário permanente da cidade, tais como:fazem parte do calendário permanente da cidade, tais como:

--  Congada, com grupos locais e de todo país (durante o ciclo natalino);Congada, com grupos locais e de todo país (durante o ciclo natalino);

- Revelando São Paulo (primeira semana de janeiro);- Revelando São Paulo (primeira semana de janeiro);

- Carnaval a moda antiga (marchinhas e blocos) na praça da matriz;- Carnaval a moda antiga (marchinhas e blocos) na praça da matriz;

- Festival de curta metragem (maio);- Festival de curta metragem (maio);

- Festival de inverno (atrações musicais diversas).- Festival de inverno (atrações musicais diversas).

Muitos destes eventos foram organizados seguindo uma agenda coordenada pelaMuitos destes eventos foram organizados seguindo uma agenda coordenada pela
Secretaria de Cultura da cidade, refletindo em uma melhora significativa na gestão,Secretaria de Cultura da cidade, refletindo em uma melhora significativa na gestão,
divulgação e participação assídua de público heterogêneo.divulgação e participação assídua de público heterogêneo.

Outras ações também são importantes para a unidade escolar e, entre elas, podemosOutras ações também são importantes para a unidade escolar e, entre elas, podemos
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citar a criação do citar a criação do Atibaia e Região Convention & Visitors BureauAtibaia e Região Convention & Visitors Bureau (entidade que reúne (entidade que reúne
representantes de todos os segmentos ligados à atividade turística e permitem a máximarepresentantes de todos os segmentos ligados à atividade turística e permitem a máxima
realização do potencial turístico de uma cidade ou região, com benefícios para toda arealização do potencial turístico de uma cidade ou região, com benefícios para toda a
cadeia produtiva e população em geral), a abertura de um Museu de Arte Ecológica, acadeia produtiva e população em geral), a abertura de um Museu de Arte Ecológica, a
inauguração da Casa do Empreendedor (que fornece, em um só lugar, o conhecimento deinauguração da Casa do Empreendedor (que fornece, em um só lugar, o conhecimento de
todo mecanismo que o município estabelece para o funcionamento das empresas etodo mecanismo que o município estabelece para o funcionamento das empresas e
também o que pode ser oferecido como incentivo para implantação de uma empresa etambém o que pode ser oferecido como incentivo para implantação de uma empresa e
logo favorecer a geração de emprego e renda na cidade), a implantação de novaslogo favorecer a geração de emprego e renda na cidade), a implantação de novas
empresas no Centro Empresarial, e sua área de proteção ambiental, entre as maisempresas no Centro Empresarial, e sua área de proteção ambiental, entre as mais
conhecidas: Zona de Preservação Ambiental Ecológica da Serra do Itapetinga, o Parqueconhecidas: Zona de Preservação Ambiental Ecológica da Serra do Itapetinga, o Parque
Ecológico da Grota Funda e o entorno da represa de Atibaia.Ecológico da Grota Funda e o entorno da represa de Atibaia.

Inaugurado em 2008 num dos pontos mais aconchegantes e belos do município, oInaugurado em 2008 num dos pontos mais aconchegantes e belos do município, o
Teleférico de Atibaia liga o Lago do Major à parte alta do município, num percurso de 550Teleférico de Atibaia liga o Lago do Major à parte alta do município, num percurso de 550
metros, passando por sobre o lago, sobre o balneário, sobre um espelho d’água, próximometros, passando por sobre o lago, sobre o balneário, sobre um espelho d’água, próximo
ao Centro de Convenções e, ainda, com uma bela vista da paisagem local e do Morro daao Centro de Convenções e, ainda, com uma bela vista da paisagem local e do Morro da
Pedra Grande. Com equipamento de última geração, proporciona um agradável convívioPedra Grande. Com equipamento de última geração, proporciona um agradável convívio
com a natureza, com muita segurança e tranquilidade.com a natureza, com muita segurança e tranquilidade.

Segundo informações do site Atibaia News:Segundo informações do site Atibaia News:

  

“Dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE mostram que Atibaia é a cidade mais“Dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE mostram que Atibaia é a cidade mais
rica e uma das que mais crescem na região bragantina. Os números são referentes arica e uma das que mais crescem na região bragantina. Os números são referentes a
2009 e foram obtidos após o cruzamento de informações sobre movimentação financeira2009 e foram obtidos após o cruzamento de informações sobre movimentação financeira
de setores públicos e privados, indústria, comércio, prestação de serviços e setoresde setores públicos e privados, indústria, comércio, prestação de serviços e setores
primários como agricultura, pecuária e mineração.primários como agricultura, pecuária e mineração.

Os números apresentados pelo relatório são de 2009 e o comparativo é feito com o anoOs números apresentados pelo relatório são de 2009 e o comparativo é feito com o ano
de 2008.de 2008.

Na tabela divulgada ontem, Atibaia cresceu 19,5% entre 2008 e 2009, com o PIBNa tabela divulgada ontem, Atibaia cresceu 19,5% entre 2008 e 2009, com o PIB
passando de 2.196.639.000,00 em 2008 para 2.625.615.000,00 em 2009, com renda perpassando de 2.196.639.000,00 em 2008 para 2.625.615.000,00 em 2009, com renda per
capita de 20.713,77; Bragança Paulista cresceu 9,3% no mesmo período, com o PIBcapita de 20.713,77; Bragança Paulista cresceu 9,3% no mesmo período, com o PIB
passando de 2.185.314.000,00 para 2.389.078.000,00, com renda per capita depassando de 2.185.314.000,00 para 2.389.078.000,00, com renda per capita de
16.375,44”.16.375,44”.

  

Ranking da Região BragantinaRanking da Região Bragantina

  

      

Cidade  Cidade 

   

                     PIB                      PIB

   

RENDA PER CAPITARENDA PER CAPITA
   

Atibaia Atibaia

   

2.625.615.000,00     2.625.615.000,00    
 

   

20.713,7720.713,77

   

Bragança Paulista   Bragança Paulista  

   

2.389.078.000,00 2.389.078.000,00

   

16.375,4416.375,44
   

AmparoAmparo

   

1.783.703.000,00     1.783.703.000,00    
 

   

27.055,3227.055,32
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Socorro  Socorro    400.702.000,00    400.702.000,00 11.632,4211.632,42
   

SerraSerra
Negra                 Negra                

   

   
314.408.000,00       314.408.000,00      

   

12.133,6912.133,69

   

Piracaia Piracaia

   

  241.701.000,00        241.701.000,00     
 

   

10.628,9110.628,91

   

Bom Jesus PerdõesBom Jesus Perdões

   

   
226.661.000,00       226.661.000,00      

   

12.597,2012.597,20

   

Águas de Lindóia Águas de Lindóia

   

       
72.769.000,00       72.769.000,00      

   

10.572,7210.572,72

   

NazaréNazaré
Paulista            Paulista           

   

  159.751.000,00        159.751.000,00     
 

   

10.487,8210.487,82

   

Joanópolis    Joanópolis   

   

   
133.915.000,00       133.915.000,00      

   

11.989.8611.989.86

   

PinhalzinhoPinhalzinho

   

   
112.249.000,00       112.249.000,00      

   

  8.915,05  8.915,05

   

Monte Alegre do SulMonte Alegre do Sul

   

       
93.055.000,00        93.055.000,00       

   

12.452,1512.452,15

   

Tuiuti    Tuiuti   

   

     68.014.000,00      68.014.000,00

   

10.823,3710.823,37
   

Lindóia    Lindóia   

   

     67.636.000,00          67.636.000,00    
     

   

11.321,6811.321,68

   

Vargem   Vargem  

   

  60.099.000,00          60.099.000,00       

   

   8.467,06   8.467,06
   

Pedra Bela        Pedra Bela       

   

     52.908.000,00      52.908.000,00

   

   8.614,15   8.614,15

  

Na tabela acima, estão grifadas em azul as cidades atendidas por esta Etec.Na tabela acima, estão grifadas em azul as cidades atendidas por esta Etec.

  

Fonte: Fonte: http://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=21584&ed=Economia&cat=Not%EDciashttp://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=21584&ed=Economia&cat=Not%EDcias,,
acesso em 18/5/2014.acesso em 18/5/2014.

                            27 / 47                            27 / 47

http://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=21584&ed=Economia&cat=Not%EDcias
http://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=21584&ed=Economia&cat=Not%EDcias


 

  

Em contrapartida, comoEm contrapartida, como  ameaças,ameaças,  vemos que a região oferece cursos em escolasvemos que a região oferece cursos em escolas
particulares com baixo custo e período reduzido, atraindo atuais e alguns potenciaisparticulares com baixo custo e período reduzido, atraindo atuais e alguns potenciais
estudantes desta escola. Além disso, a região necessita de mão de obra especializada emestudantes desta escola. Além disso, a região necessita de mão de obra especializada em
diferentes áreas. A abertura de novos cursos para esta escola poderia dar à região maiordiferentes áreas. A abertura de novos cursos para esta escola poderia dar à região maior
destaque.destaque.   As ações positivas acionam a implantação de uma infraestrutura voltada para As ações positivas acionam a implantação de uma infraestrutura voltada para
o atendimento com serviços de qualidade, oportunidades no cenário municipal para ao atendimento com serviços de qualidade, oportunidades no cenário municipal para a
comunidade que se encaixa no quadro de mão de obra especializada.comunidade que se encaixa no quadro de mão de obra especializada.

Desta forma, a Etec cumpre seu papel ao oferecer capacitações para o crescimentoDesta forma, a Etec cumpre seu papel ao oferecer capacitações para o crescimento
profissional de seus habitantes e o resultado desse trabalho pode ser observado pelaprofissional de seus habitantes e o resultado desse trabalho pode ser observado pela
receptividade aos técnicos formados em nossa escola em direção ao mercado local ereceptividade aos técnicos formados em nossa escola em direção ao mercado local e
regional.regional.

  Por meio do gráfico abaixo, nota-se que a Gestão de Parcerias é um item que tem  Por meio do gráfico abaixo, nota-se que a Gestão de Parcerias é um item que tem
aumentado em relação a 2014, quando o índice atingiu um pouco mais de 30%:aumentado em relação a 2014, quando o índice atingiu um pouco mais de 30%:

Em 2015, estas parcerias aumentaram, mas ainda carecem de registros adequados.Em 2015, estas parcerias aumentaram, mas ainda carecem de registros adequados.

Desde 2013, reconhecendo o potencial da região por meio de pesquisas realizadas pelo Centro dasDesde 2013, reconhecendo o potencial da região por meio de pesquisas realizadas pelo Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) (conferir em Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) (conferir em 
http://www.ciespbp.com.br/flash/CIESP_atiidade_industrial_Bragan%C3%A7a%20Paulista.pdfhttp://www.ciespbp.com.br/flash/CIESP_atiidade_industrial_Bragan%C3%A7a%20Paulista.pdf e em  e em 
http://www.ciespbp.com.br/flash/mapeamento_setorial.pdfhttp://www.ciespbp.com.br/flash/mapeamento_setorial.pdf) e pela Secretaria de Desenvolvimento) e pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Atibaia, estamos nos envolvendo efetivamente com as empresas daEconômico da Prefeitura de Atibaia, estamos nos envolvendo efetivamente com as empresas da
região de maneira a firmar parcerias com estas instituições, visando colocar nossos educandos noregião de maneira a firmar parcerias com estas instituições, visando colocar nossos educandos no
mercado de trabalho regional.mercado de trabalho regional.

Para verificar quais são estas instituições, sugerimos retomar os itens (A), (B), (C), (D),Para verificar quais são estas instituições, sugerimos retomar os itens (A), (B), (C), (D),
(E), (F) e (G) do item Projeto Político-Pedagógico.(E), (F) e (G) do item Projeto Político-Pedagógico.
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

O perfil dos habitantes das cidades consideradas estâncias turísticas é de moradores de baixa rendaO perfil dos habitantes das cidades consideradas estâncias turísticas é de moradores de baixa renda
mesclada com pessoas de outros municípios com poder aquisitivo maior e que se mudaram para amesclada com pessoas de outros municípios com poder aquisitivo maior e que se mudaram para a
cidade e influenciam diretamente no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o que, no geral, fazcidade e influenciam diretamente no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o que, no geral, faz
com que as pessoas acreditem que a maior parte da população seja padrão de consumo A e B.com que as pessoas acreditem que a maior parte da população seja padrão de consumo A e B.

Cerca de 95% da comunidade discente está basicamente enquadrada no perfil da Classe Média eCerca de 95% da comunidade discente está basicamente enquadrada no perfil da Classe Média e
Classe Média Alta, sendo que 5% encontram-se na Classe Média Baixa e, por isso, vivem outrasClasse Média Alta, sendo que 5% encontram-se na Classe Média Baixa e, por isso, vivem outras
realidades sociais. Eis um índice positivo, representativo de uma cidade como a de Atibaia que temrealidades sociais. Eis um índice positivo, representativo de uma cidade como a de Atibaia que tem
melhorado muito seu IDH nos últimos anos e se encontra hoje entre as 300 melhores cidades,melhorado muito seu IDH nos últimos anos e se encontra hoje entre as 300 melhores cidades,
segundo este índice. A faixa etária, para os ingressantes do Ensino Técnico Integrado ao Médiosegundo este índice. A faixa etária, para os ingressantes do Ensino Técnico Integrado ao Médio
(ETIM), é de 14 a 15 anos. Já nos cursos do Ensino Técnico, vemos uma mudança no ingresso dos(ETIM), é de 14 a 15 anos. Já nos cursos do Ensino Técnico, vemos uma mudança no ingresso dos
últimos semestres, atraindo um grande público adolescente, ainda cursando o Ensino Médio (boaúltimos semestres, atraindo um grande público adolescente, ainda cursando o Ensino Médio (boa
parte de número de jovens advém de nossa própria escola).parte de número de jovens advém de nossa própria escola).

Durante o período de inscrições para o Vestibulinho, é nítido o desejo de ingressar nesta unidadeDurante o período de inscrições para o Vestibulinho, é nítido o desejo de ingressar nesta unidade
escolar, tanto nos cursos técnicos quanto no ETIM devido a sua gratuidade, oportunidade deescolar, tanto nos cursos técnicos quanto no ETIM devido a sua gratuidade, oportunidade de
especialização e conhecida qualidade de ensino das escolas do Centro Paula Souza. Há grandeespecialização e conhecida qualidade de ensino das escolas do Centro Paula Souza. Há grande
procura por novos cursos nesta unidade.No entanto, como a maioria dos alunos é oriunda de escolasprocura por novos cursos nesta unidade.No entanto, como a maioria dos alunos é oriunda de escolas
públicas, tanto do Ensino Médio quanto Técnico, é comum nos depararmos com alunos que poucopúblicas, tanto do Ensino Médio quanto Técnico, é comum nos depararmos com alunos que pouco
absorveram do Ensino Fundamental ou Médio, provocando um comprometimento da aprendizagemabsorveram do Ensino Fundamental ou Médio, provocando um comprometimento da aprendizagem
e a necessidade de retomada de pontos fundamentais para que se possa levar o aluno a adquirir ase a necessidade de retomada de pontos fundamentais para que se possa levar o aluno a adquirir as
competências previstas para o curso.competências previstas para o curso.

Perfil DiscentesPerfil Discentes

1º Semestre de 20191º Semestre de 2019

Alunos regularmente matriculados na 1ª série/móduloAlunos regularmente matriculados na 1ª série/módulo

AfrodescendenteAfrodescendente SimSim NãoNão
Nº de alunosNº de alunos 6969 198198

Escolaridade PúblicaEscolaridade Pública SimSim NãoNão
Nº de alunosNº de alunos 216216 5151

Residentes em AtibaiaResidentes em Atibaia SimSim NãoNão
Nº de alunosNº de alunos 173173 9494

SexoSexo FemininoFeminino MasculinoMasculino
Nº de alunosNº de alunos 149149 118118

CidadesCidades Nº de alunosNº de alunos
AtibaiaAtibaia 173173
Bom Jesus dos PerdõesBom Jesus dos Perdões 1010
Bragança PaulistaBragança Paulista 3636
ItatibaItatiba 00
JarinúJarinú 33
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JoanópolisJoanópolis 66
MairiporãMairiporã 1515
Nazaré PaulistaNazaré Paulista 99
PiracaiaPiracaia 1515
São PauloSão Paulo 00

Faixa EtáriaFaixa Etária Nº de alunosNº de alunos
12 a 16 anos12 a 16 anos 118118
17 a 21 anos17 a 21 anos 6868
22 a 26 anos22 a 26 anos 3838
27 a 31 anos27 a 31 anos 1515
32 a 36 anos32 a 36 anos 1111
37 a 41 anos37 a 41 anos 99
Superior a 41 anosSuperior a 41 anos 88

Número de Pessoas na FamíliaNúmero de Pessoas na Família Nº de alunosNº de alunos
1 a 31 a 3 111111
TrêsTrês 11
QuatroQuatro 11
4 a 64 a 6 151151
Mais de 6Mais de 6 33

Raça/CorRaça/Cor Nº de alunosNº de alunos
AmarelaAmarela 1212
BrancaBranca 160160
IndígenaIndígena 11
Não DeclaradaNão Declarada 11
PardaParda 7777
PretaPreta 1616

Renda Familiar em SaláriosRenda Familiar em Salários Nº de alunosNº de alunos
ZeroZero 55
Menos de umMenos de um 77
UmUm 11
De 1 a 2De 1 a 2 8989
De 2 a 3De 2 a 3 7272
De 3 a 5De 3 a 5 7272
Quatro Quatro 11
De 5 a 7De 5 a 7 1212
De 7 a 10De 7 a 10 66
De 10 a 15De 10 a 15 22
De 20 a 30De 20 a 30 00
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ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTOATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Atos LegaisAtos Legais

Ato de Criação da Etec Prof. Carmine Biagio TundisiAto de Criação da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi

PeloPeloDecreto Estadual nº 50.620, de 30/03/2006Decreto Estadual nº 50.620, de 30/03/2006, o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo, o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, cria a Escola Técnica Estadual Prof. Carmine Biagio Tundisi, no Município de Atibaia.Alckmin, cria a Escola Técnica Estadual Prof. Carmine Biagio Tundisi, no Município de Atibaia.

Habilitações Profissionais mantidas pela Escola desde seu início até 2018:Habilitações Profissionais mantidas pela Escola desde seu início até 2018:

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emEnfermagemEnfermagem::

Instalada na Escola a partir do 2º semestre de 2006, em continuação ao curso aqui mantido comoInstalada na Escola a partir do 2º semestre de 2006, em continuação ao curso aqui mantido como
extensão da Etec João Belarmino, de Amparo.extensão da Etec João Belarmino, de Amparo.

Plano de Curso aprovado pelo Coordenador da CETEC em 30/07/2003, publicado em DOE dePlano de Curso aprovado pelo Coordenador da CETEC em 30/07/2003, publicado em DOE de
19/11/2003, Seção I, Página 26, posteriormente alterado em 2007 pelo Plano de Curso aprovado em19/11/2003, Seção I, Página 26, posteriormente alterado em 2007 pelo Plano de Curso aprovado em
15/01/2007 e publicado no DOE de 13/02/2007, Seção I, Página 33. No 1º Semestre de 2009, teve o15/01/2007 e publicado no DOE de 13/02/2007, Seção I, Página 33. No 1º Semestre de 2009, teve o
Plano de Curso aprovado por Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 2, dePlano de Curso aprovado por Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº 2, de
05/01/2009, publicado em DOE de 13/01/2009, Seção I, Página 33. No 1º Semestre de 2012 o Plano05/01/2009, publicado em DOE de 13/01/2009, Seção I, Página 33. No 1º Semestre de 2012 o Plano
de Curso foi aprovado pela Portaria Cetec n.º 94, de 17/10/2011, publicada no DOE de 18/10/2011,de Curso foi aprovado pela Portaria Cetec n.º 94, de 17/10/2011, publicada no DOE de 18/10/2011,
Seção I, Página 88 e no 1º Semestre de 2013, foi aprovado o Plano de Curso aprovado pela PortariaSeção I, Página 88 e no 1º Semestre de 2013, foi aprovado o Plano de Curso aprovado pela Portaria
Cetec – 125, de 3/10/2012, publicada no Diário Oficial de 4/10/2012, Poder Executivo, Seção I,Cetec – 125, de 3/10/2012, publicada no Diário Oficial de 4/10/2012, Poder Executivo, Seção I,
Página 254, vigente até o presente momento.Página 254, vigente até o presente momento.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emAdministraçãoAdministração::

Instalada a partir do 1º semestre de 2008, com organização curricular conforme o Plano de CursoInstalada a partir do 1º semestre de 2008, com organização curricular conforme o Plano de Curso
aprovado por Portaria do Coordenador da CETEC de 17/07/2003, publicada em DOE de 19/11/2003,aprovado por Portaria do Coordenador da CETEC de 17/07/2003, publicada em DOE de 19/11/2003,
Seção I, página 26, posteriormente alterada pelo Plano de Curso aprovado por Portaria doSeção I, página 26, posteriormente alterada pelo Plano de Curso aprovado por Portaria do
Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº. 6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009,Coordenador do Ensino Médio e Técnico nº. 6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009,
Seção I, página 52. No 1º Semestre de 2013, alterada pelo Plano de Curso aprovado pela PortariaSeção I, página 52. No 1º Semestre de 2013, alterada pelo Plano de Curso aprovado pela Portaria
Cetec -133, de 4/10/2012, publicada no Diário Oficial de 5/10/2012, Poder Executivo, Seção I, páginaCetec -133, de 4/10/2012, publicada no Diário Oficial de 5/10/2012, Poder Executivo, Seção I, página
38.38.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emEventosEventosIntegrado ao Ensino Médio:Integrado ao Ensino Médio:
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Instalada a partir do 1º semestre de 2013, com organização curricular conforme o Plano de CursoInstalada a partir do 1º semestre de 2013, com organização curricular conforme o Plano de Curso
aprovado por Portaria CETEC – 161, de 9/10/2012, publicada no Diário Oficial de 11/10/2012, Poderaprovado por Portaria CETEC – 161, de 9/10/2012, publicada no Diário Oficial de 11/10/2012, Poder
Executivo, Seção I, página 59.Executivo, Seção I, página 59.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emInformáticaInformáticaIntegrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
Médio: Instalada a partir do 1º semestre de 2013, com organização curricular conforme o Plano deMédio: Instalada a partir do 1º semestre de 2013, com organização curricular conforme o Plano de
Curso aprovado por Portaria CETEC – 139, de 4/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012,Curso aprovado por Portaria CETEC – 139, de 4/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012,
Poder Executivo, Seção I, página 38.Poder Executivo, Seção I, página 38.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emLogísticaLogística: Instalada a partir do 1º: Instalada a partir do 1º
semestre de 2014, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portariasemestre de 2014, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portaria
CETEC – 177, de 26/9/2013, publicada no Diário Oficial de 27/9/2013, Poder Executivo, Seção I,CETEC – 177, de 26/9/2013, publicada no Diário Oficial de 27/9/2013, Poder Executivo, Seção I,
página 40.página 40.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emInformáticaInformática: Instalada a partir do 2º: Instalada a partir do 2º
semestre de 2014, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portariasemestre de 2014, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portaria
CETEC – 738, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder Executivo, Seção I,CETEC – 738, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder Executivo, Seção I,
página 53.página 53.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emAdministraçãoAdministraçãoIntegrado ao EnsinoIntegrado ao Ensino
Médio: Instalada a partir do 1º semestre de 2015, com organização curricular conforme o Plano deMédio: Instalada a partir do 1º semestre de 2015, com organização curricular conforme o Plano de
Curso aprovado por Portaria CETEC – 735, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015,Curso aprovado por Portaria CETEC – 735, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015,
Poder Executivo, Seção I, página 53.Poder Executivo, Seção I, página 53.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em MarketingMarketingIntegrado ao Ensino Médio:Integrado ao Ensino Médio:
Instalada a partir do 1º semestre de 2018, com organização curricular conforme o Plano de CursoInstalada a partir do 1º semestre de 2018, com organização curricular conforme o Plano de Curso
aprovado por Portaria CETEC – 735, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poderaprovado por Portaria CETEC – 735, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder
Executivo, Seção I, página 53Executivo, Seção I, página 53

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emRecursos HumanosRecursos Humanos: Instalada a partir do 1º semestre de: Instalada a partir do 1º semestre de
2018, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portaria CETEC – 733, de2018, com organização curricular conforme o Plano de Curso aprovado por Portaria CETEC – 733, de
10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder Executivo, Seção I, páginas 52- 53.10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 11/9/2015, Poder Executivo, Seção I, páginas 52- 53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Reduzir em 50% a evasão do Cursos deReduzir em 50% a evasão do Cursos de

Técnico em Enfermagem e Técnico emTécnico em Enfermagem e Técnico em
Informática até o 2023Informática até o 2023

ResultadoResultado Esta meta não foi atingida em 2018. PeloEsta meta não foi atingida em 2018. Pelo
contrário, os números associados à evasãocontrário, os números associados à evasão
aumentaram naquele ano nos cursos noturnosaumentaram naquele ano nos cursos noturnos
(Técnico em Administração, em Enfermagem, em(Técnico em Administração, em Enfermagem, em
Informática e em Recursos Humanos).Informática e em Recursos Humanos).
Infelizmente, Coordenação Pedagógica não atuouInfelizmente, Coordenação Pedagógica não atuou
veementemente nas turmas deste período. Destaveementemente nas turmas deste período. Desta
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meta, atingiu-se cerca de 0%.meta, atingiu-se cerca de 0%.
DescriçãoDescrição Entender os motivos do processo de evasão porEntender os motivos do processo de evasão por

meio de pesquisa direta feita com os educadoresmeio de pesquisa direta feita com os educadores
que saem de nossa unidade escolar por algumaque saem de nossa unidade escolar por alguma
razão, nem que seja preciso ligar ou falar comrazão, nem que seja preciso ligar ou falar com
estes pessoalmente. Além disso, a Coordenaçãoestes pessoalmente. Além disso, a Coordenação
Pedagógica e as de Curso realizam,Pedagógica e as de Curso realizam,
quinzenalmente, reunião com discentes e,quinzenalmente, reunião com discentes e,
mensalmente, com docentes, a fim de, entremensalmente, com docentes, a fim de, entre
outras coisas, identificar motivos que causam aoutras coisas, identificar motivos que causam a
evasão de estudantes em nossa escola.evasão de estudantes em nossa escola.
Identificado os motivos, todos buscam suaIdentificado os motivos, todos buscam sua
redução, seja Direção, Coordenações e/ouredução, seja Direção, Coordenações e/ou
Diretorias de Serviço.Diretorias de Serviço.

Nossa intenção com estas ações é que a evasãoNossa intenção com estas ações é que a evasão
diminua em 50% em 2018 dentro de uma médiadiminua em 50% em 2018 dentro de uma média
para os cursos. A taxa de evasão é de 20% nopara os cursos. A taxa de evasão é de 20% no
ano, levando-se em consideração todos os cursos.ano, levando-se em consideração todos os cursos.
Só em Técnico em Enfermagem, ela foi de cercaSó em Técnico em Enfermagem, ela foi de cerca
de 10% em 2016, mas, em 2015, girava em tornode 10% em 2016, mas, em 2015, girava em torno
de 27%.de 27%.

Para ser mais especifico, nossa evasão no 4ºPara ser mais especifico, nossa evasão no 4º
módulo de Enfermagem foi, em 2016 e 2017,módulo de Enfermagem foi, em 2016 e 2017,
cerca de 30%. Nossa meta para os próximos 5cerca de 30%. Nossa meta para os próximos 5
anos é reduzir este número em 50%. Já no 3ºanos é reduzir este número em 50%. Já no 3º
módulo de Informática foi, no mesmo período,módulo de Informática foi, no mesmo período,
mais de 35%. Nossa meta para este último cursomais de 35%. Nossa meta para este último curso
é a mesma. é a mesma. 

JustificativaJustificativa

MetaMeta Implementar 3 novos cursos até 2022Implementar 3 novos cursos até 2022
ResultadoResultado Por meio desta meta, a Etec passou a ofertarPor meio desta meta, a Etec passou a ofertar

Técnico em Recursos Humanos eTécnico em Recursos Humanos e
Desenvolvimento de Sistemas no noturno e EtimDesenvolvimento de Sistemas no noturno e Etim
Desenvolvimento de Sistemas no diurno. O cursoDesenvolvimento de Sistemas no diurno. O curso
de Técnico em Edificações ainda está no rol dede Técnico em Edificações ainda está no rol de
propostas futuras. Desta meta, atingiu-se cerca depropostas futuras. Desta meta, atingiu-se cerca de
65%.65%.

DescriçãoDescrição Aproveitando alguns encontros com a gestãoAproveitando alguns encontros com a gestão
municipal, com políticos, com entidadesmunicipal, com políticos, com entidades
representativas de setor e com arepresentativas de setor e com a
Superintendência do Centro Paula Souza para oSuperintendência do Centro Paula Souza para o
pedido deste e de possíveis outros cursos,pedido deste e de possíveis outros cursos,
solicitaremos a implantação de Técnico emsolicitaremos a implantação de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas, Técnico emDesenvolvimento de Sistemas, Técnico em
Manutenção de Computadores e Técnico emManutenção de Computadores e Técnico em
Edificações.Com esta meta, pretende-se atingir oEdificações.Com esta meta, pretende-se atingir o
objetivo geral que é "oferecer uma educação deobjetivo geral que é "oferecer uma educação de
qualidade que forme cidadãos responsáveis equalidade que forme cidadãos responsáveis e
críticos, preparados para continuar a aprender" ecríticos, preparados para continuar a aprender" e
o específico, sendo "aumentar atividades queo específico, sendo "aumentar atividades que
envolvam diferentes conhecimentos".envolvam diferentes conhecimentos".
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JustificativaJustificativa

MetaMeta Reorganização e Manutenção do AuditórioReorganização e Manutenção do Auditório
até 2019até 2019

ResultadoResultado Para este espaço, a Etec adquiriu mais cadeirasPara este espaço, a Etec adquiriu mais cadeiras
de plástico bem como mesas de plástico. Alémde plástico bem como mesas de plástico. Além
disso, ventiladores foram arrumados. Contudo,disso, ventiladores foram arrumados. Contudo,
ainda há tarefas a serem desenvolvidas nesteainda há tarefas a serem desenvolvidas neste
espaço, como revisão e manutenção da parteespaço, como revisão e manutenção da parte
elétrica, forro e som. Desta meta, atingiu-se cercaelétrica, forro e som. Desta meta, atingiu-se cerca
de 50%.de 50%.

DescriçãoDescrição No processo de reorganização de espaçosNo processo de reorganização de espaços
escolares, será necessário adquirir mais cadeiras,escolares, será necessário adquirir mais cadeiras,
arrumar o som e a porta dupla do Autidório.arrumar o som e a porta dupla do Autidório.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Montagem de um Laboratório de InformáticaMontagem de um Laboratório de Informática
para Uso Geral até 2020para Uso Geral até 2020

ResultadoResultado Esta meta foi atingida 100%, pois a Etec instalouEsta meta foi atingida 100%, pois a Etec instalou
este espaço com computadores para uso geral deeste espaço com computadores para uso geral de
cerca de 20 estudantes.cerca de 20 estudantes.

DescriçãoDescrição Devido ao número elevado de aulas específicas doDevido ao número elevado de aulas específicas do
curso de Técnico em Informática mais as aulas decurso de Técnico em Informática mais as aulas de
TCC, é necessário criar mais um espaço, mesmoTCC, é necessário criar mais um espaço, mesmo
que reduzido, para uso de internewt e pacoteque reduzido, para uso de internewt e pacote
Office.Office.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aquisição de 150 Bibliografias até 2021Aquisição de 150 Bibliografias até 2021
ResultadoResultado A APM tem contribuído bastante para estaA APM tem contribuído bastante para esta

aquisição, bem como os responsáveis pelo projetoaquisição, bem como os responsáveis pelo projeto
Biblioteca Ativa têm realizado campanhas deBiblioteca Ativa têm realizado campanhas de
arrecadação de bibliografias. Desta meta, atingiu-arrecadação de bibliografias. Desta meta, atingiu-
se cerca de 40%.se cerca de 40%.

DescriçãoDescrição Em função do projeto Biblioteca Ativa, osEm função do projeto Biblioteca Ativa, os
docentes responsáveis lotados na Sala do Livrodocentes responsáveis lotados na Sala do Livro
devem arrecadar material bibliográfico, a fim dedevem arrecadar material bibliográfico, a fim de
ampliar a bibliografia de literatura geral, brasileiraampliar a bibliografia de literatura geral, brasileira
e específica referente aos cursos ofertados nestae específica referente aos cursos ofertados nesta
Etec.Etec.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Ampliar 30% as Metodologias Ativas atéAmpliar 30% as Metodologias Ativas até
20202020

ResultadoResultado Desta meta, atingiu-se cerca de 40%. Aumentou-Desta meta, atingiu-se cerca de 40%. Aumentou-
se o número de metodologias mais ativas emse o número de metodologias mais ativas em
2018, incluindo práticas integradoras. Contudo, as2018, incluindo práticas integradoras. Contudo, as
ações ficaram restritas a poucos docentes.ações ficaram restritas a poucos docentes.

DescriçãoDescrição A relação entre a teoria e a prática deverá mudarA relação entre a teoria e a prática deverá mudar
a fim de se evitar a evasão quanto a prática éa fim de se evitar a evasão quanto a prática é
pouco usada em sala de aula. Uma opção épouco usada em sala de aula. Uma opção é
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empregar metodologias ativas, como o PIIMA,empregar metodologias ativas, como o PIIMA,
citado no projeto anexo ao PPG.citado no projeto anexo ao PPG.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Construção de mais 3 Salas de Aula e 2Construção de mais 3 Salas de Aula e 2
Laboratórios até 2022Laboratórios até 2022

ResultadoResultado Até o presente momento, esta meta não foiAté o presente momento, esta meta não foi
alcançada porque depende de ações externas àalcançada porque depende de ações externas à
Etec, como auxílio do empresariado, do MunicípioEtec, como auxílio do empresariado, do Município
e/ou do Estado.e/ou do Estado.

DescriçãoDescrição Para implantar o curso de Técnico em Edificações,Para implantar o curso de Técnico em Edificações,
será necessário construir mais 3 salas de aula e,será necessário construir mais 3 salas de aula e,
no mínimo, 2 laboratórios para as aulas práticasno mínimo, 2 laboratórios para as aulas práticas
de construção civil. Para tanto, a Direção estáde construção civil. Para tanto, a Direção está
realizando contatos e parcerias enter o CPS,realizando contatos e parcerias enter o CPS,
políticos estaduais e federais, Prefeitura e órgãospolíticos estaduais e federais, Prefeitura e órgãos
de classe.de classe.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Manutenção e Ampliação de Mural doManutenção e Ampliação de Mural do
Emprego em 10% até 2019Emprego em 10% até 2019

ResultadoResultado Desta meta, atingiu-se cerca de 100%. O mural foiDesta meta, atingiu-se cerca de 100%. O mural foi
criado e recebeu constantemente anúncios decriado e recebeu constantemente anúncios de
emprego desde então com o empenho dosemprego desde então com o empenho dos
Responsáveis pelo projeto Biblioteca Ativa. AResponsáveis pelo projeto Biblioteca Ativa. A
participação da Direção desta Etec na AgrupaRH,participação da Direção desta Etec na AgrupaRH,
entidade que contém mais de 100 profissionais daentidade que contém mais de 100 profissionais da
área de RH.área de RH.

DescriçãoDescrição Em 2018, foi criado o Mural do Emprego. Contudo,Em 2018, foi criado o Mural do Emprego. Contudo,
esta ação precisa receber manutenção ao longoesta ação precisa receber manutenção ao longo
do presente ano e ampliação das ofertas de vagasdo presente ano e ampliação das ofertas de vagas
de emprego/estágio em 10%.de emprego/estágio em 10%.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Implantação/Manutenção de 5 ClassesImplantação/Manutenção de 5 Classes
Descentralizadas na Região até 2023Descentralizadas na Região até 2023

ResultadoResultado Desta meta, atingiu-se cerca de 0%, ou seja, nãoDesta meta, atingiu-se cerca de 0%, ou seja, não
foi atingida por depender dos Municípios citados.foi atingida por depender dos Municípios citados.
A meta continua.A meta continua.

DescriçãoDescrição Além de manter a Classe Descentralizada deAlém de manter a Classe Descentralizada de
Bragança Paulista para que se transformeBragança Paulista para que se transforme
possivelmente em uma Etec no futuro se houverpossivelmente em uma Etec no futuro se houver
empenho político, esta Direção pretendeempenho político, esta Direção pretende
implantar uma Classe Descentralizada em Atibaia,implantar uma Classe Descentralizada em Atibaia,
Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e PiracaiaBom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e Piracaia
se as referidas prefeituras disponibilizaremse as referidas prefeituras disponibilizarem
condições para tal. Com esta meta, pretende-secondições para tal. Com esta meta, pretende-se
atingir o objetivo geral que é "oferecer umaatingir o objetivo geral que é "oferecer uma
educação de qualidade que forme cidadãoseducação de qualidade que forme cidadãos
responsáveis e críticos, preparados para continuarresponsáveis e críticos, preparados para continuar
a aprender" e o específico, sendo "aumentara aprender" e o específico, sendo "aumentar
atividades que envolvam diferentesatividades que envolvam diferentes
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conhecimentos".conhecimentos".
JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar em 20% o número de docentes emAumentar em 20% o número de docentes em
capacitação no CPS até 2021capacitação no CPS até 2021

ResultadoResultado Desta meta, atingiu-se cerca de 70%. O númeroDesta meta, atingiu-se cerca de 70%. O número
de docentes que realizaram capacitação em 2018de docentes que realizaram capacitação em 2018
aumentou de maneira significativa. Entretanto, éaumentou de maneira significativa. Entretanto, é
preciso fazer com que outros docentes tambémpreciso fazer com que outros docentes também
participem desta importante ação.participem desta importante ação.

DescriçãoDescrição O número de docentes desta Etec que realizamO número de docentes desta Etec que realizam
capacitação no CPS aumentou em cerca de 30%capacitação no CPS aumentou em cerca de 30%
nos últimos anos. Contudo, este número precisanos últimos anos. Contudo, este número precisa
se elevar e a Coordenação Pedagógica e ase elevar e a Coordenação Pedagógica e a
Orientação Educacional fará esta articulação paraOrientação Educacional fará esta articulação para
as devidas ofertas.as devidas ofertas.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Bonificação por Resultado 2018Bonificação por Resultado 2018
AnáliseAnálise
  

Usar o Enem como um indicador que se refira à Etec Prof.Usar o Enem como um indicador que se refira à Etec Prof.
Carmine é obter várias informações importantes no que se refereCarmine é obter várias informações importantes no que se refere
às competências leitora/escritora e à lógica-matemática. Observe-às competências leitora/escritora e à lógica-matemática. Observe-
se abaixose abaixo

Na tabela acima, é possivle ver as notas de cada área e de comoNa tabela acima, é possivle ver as notas de cada área e de como
nos classificamos na 4ª posição na cidade de Atibaia entre asnos classificamos na 4ª posição na cidade de Atibaia entre as
escolas públicas e particulares.escolas públicas e particulares.
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Na tabela acima, os números de cada área foram distribuídos emNa tabela acima, os números de cada área foram distribuídos em
colunas e divididos por escola. Nela, observamos que a nossacolunas e divididos por escola. Nela, observamos que a nossa
nota em Redação foi alta e em Ciências da Natura há necessidadenota em Redação foi alta e em Ciências da Natura há necessidade
de melhor. Esta última nota revela as dificuldades que osde melhor. Esta última nota revela as dificuldades que os
estudantes possuem em componentes desta área.estudantes possuem em componentes desta área.

Neste gráfico acima, é possível ver as disposições das notas deNeste gráfico acima, é possível ver as disposições das notas de
2013 a 2018. De lá para cá, de maneira geral, as notas vêm2013 a 2018. De lá para cá, de maneira geral, as notas vêm
melhorando.melhorando.
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Nas últimas duas tabelas, é possível ver que ocupamos a 21ªNas últimas duas tabelas, é possível ver que ocupamos a 21ª
melhor posição entre as escolas estaduais do Brasil e a 16ªmelhor posição entre as escolas estaduais do Brasil e a 16ª
melhor posição entre as escolas estaduais de São Paulo.melhor posição entre as escolas estaduais de São Paulo.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Materiais, Equipamentos e LaboratóriosMateriais, Equipamentos e Laboratórios
DescriçãoDescrição
Possuir certos e bons materiais, equipamentos e laboratório fazPossuir certos e bons materiais, equipamentos e laboratório faz
com que seja um ponto positivo para o aspecto interno destacom que seja um ponto positivo para o aspecto interno desta
Etec, pois estes itens contribuem para a boa formação técnico-Etec, pois estes itens contribuem para a boa formação técnico-
profissionalizante ofertada. Além disso, estes mesmos itens sãoprofissionalizante ofertada. Além disso, estes mesmos itens são
grandes diferenciais no que se refere a outras instituições degrandes diferenciais no que se refere a outras instituições de
ensino na cidade de Atibaia e região.ensino na cidade de Atibaia e região.
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DenominaçãoDenominação Convênio para EstágiosConvênio para Estágios
DescriçãoDescrição
Devida à oferta de ensino técnico-profissionalizante, há convêniosDevida à oferta de ensino técnico-profissionalizante, há convênios
com empresas para que estudantes da Etec sejam contratadoscom empresas para que estudantes da Etec sejam contratados
como estagiários. Além disso, a Etec também é um campo decomo estagiários. Além disso, a Etec também é um campo de
oferta de vagas para estagiários.oferta de vagas para estagiários.

DenominaçãoDenominação InstituiçãoInstituição
DescriçãoDescrição
O fato da Etec pertencer ao Centro Paula Souza enquantoO fato da Etec pertencer ao Centro Paula Souza enquanto
instituição fortalece seus princípios de formação, bem como teminstituição fortalece seus princípios de formação, bem como tem
mais visibilidade no Estado e no próprio Município.mais visibilidade no Estado e no próprio Município.

DenominaçãoDenominação Corpo AdministrativoCorpo Administrativo
DescriçãoDescrição
Em sua maioria, a equipe é comprometida e se dedica fortementeEm sua maioria, a equipe é comprometida e se dedica fortemente
no bom atendimento ao público interno e externo.no bom atendimento ao público interno e externo.

DenominaçãoDenominação Corpo DiscenteCorpo Discente
DescriçãoDescrição
Em função da seleção por meio de Vestibulinho, os estudantes daEm função da seleção por meio de Vestibulinho, os estudantes da
Etec passam por uma concorrência que beira no mínimo 3Etec passam por uma concorrência que beira no mínimo 3
candidatos por vaga, elevando a qualidade do estudante quecandidatos por vaga, elevando a qualidade do estudante que
consegue se matricular efetivamente.consegue se matricular efetivamente.

DenominaçãoDenominação ColegiadosColegiados
DescriçãoDescrição
Um ponto forte nesta Etec é a existência de colegiados (tais comoUm ponto forte nesta Etec é a existência de colegiados (tais como
APM, Conselho de Escola, Cipa, Grêmio Estudantil) que possuemAPM, Conselho de Escola, Cipa, Grêmio Estudantil) que possuem
atuação marcante e efetiva dentro do espaço escolar, tornando-oatuação marcante e efetiva dentro do espaço escolar, tornando-o
mais democrático.mais democrático.

DenominaçãoDenominação Corpo DocenteCorpo Docente
DescriçãoDescrição
Em sua maioria, a equipe de docentes é dedicada e possuiEm sua maioria, a equipe de docentes é dedicada e possui
formação adequada para a oferta de certo curso técnico.formação adequada para a oferta de certo curso técnico.

DenominaçãoDenominação Modalidade EtimModalidade Etim
DescriçãoDescrição
A oferta da modalidade Etim recebe bons estudantes que temA oferta da modalidade Etim recebe bons estudantes que tem
objetivos voltados, em geral, para o acesso às universidadesobjetivos voltados, em geral, para o acesso às universidades
públicas. Contudo, ao longo dos 3 anos, insere o jovem no mundopúblicas. Contudo, ao longo dos 3 anos, insere o jovem no mundo
do trabalho com a formação técnico-profissionalizante, gerando-do trabalho com a formação técnico-profissionalizante, gerando-
lhe oportunidades futuras de emprego.lhe oportunidades futuras de emprego.

FraquezaFraqueza
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DenominaçãoDenominação Falta de livros na bibliotecaFalta de livros na biblioteca
DescriçãoDescrição
Em relação ao aspecto bibliográfico, há necessidade de seEm relação ao aspecto bibliográfico, há necessidade de se
adquirir livros paradidáticos e técnicos.adquirir livros paradidáticos e técnicos.

DenominaçãoDenominação Falta de alinhamento entre teoria e práticaFalta de alinhamento entre teoria e prática
DescriçãoDescrição
No aspecto didático-pedagógico, há uma necessidade deNo aspecto didático-pedagógico, há uma necessidade de
aproximação entre teoria e prática a fim de se evitar evasão.aproximação entre teoria e prática a fim de se evitar evasão.

DenominaçãoDenominação Falta de envolvimento discente e docenteFalta de envolvimento discente e docente
(participação)(participação)

DescriçãoDescrição
Dentro de um aspecto geral, o envolvimento de docente e deDentro de um aspecto geral, o envolvimento de docente e de
discente no que se refere a eventos, por exemplo, deveria serdiscente no que se refere a eventos, por exemplo, deveria ser
melhor. A participação gira em torno de 40%.melhor. A participação gira em torno de 40%.

DenominaçãoDenominação EvasãoEvasão
DescriçãoDescrição
Em média, a Etec apresenta uma taxa de evasão que beira 20%.Em média, a Etec apresenta uma taxa de evasão que beira 20%.
Às vezes, um semestre ou outro apresenta maior evasão emÀs vezes, um semestre ou outro apresenta maior evasão em
cursos técnicos noturnos.cursos técnicos noturnos.

DenominaçãoDenominação Espaço LimitadoEspaço Limitado
DescriçãoDescrição
A Etec tem seus prédios distribuídos pelo terreno e todos sóA Etec tem seus prédios distribuídos pelo terreno e todos só
possuem um único piso. Ela possui 10 salas de aulas, 4possuem um único piso. Ela possui 10 salas de aulas, 4
laboratórios, 1 auditório pequeno entre outras salas. Não hálaboratórios, 1 auditório pequeno entre outras salas. Não há
espaço para crescimento das vagas nem possibilidade paraespaço para crescimento das vagas nem possibilidade para
alteração de curso.alteração de curso.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação MarketingMarketing
DescriçãoDescrição
Há uma ação de marketing que a própria Etec desenvolve, bemHá uma ação de marketing que a própria Etec desenvolve, bem
como algumas ações que as mídias locais promovem, facilitandocomo algumas ações que as mídias locais promovem, facilitando
a divulgação desta instituição.a divulgação desta instituição.

DenominaçãoDenominação ProjetosProjetos
DescriçãoDescrição
Há diversas ações dentro do município e da região que envolvemHá diversas ações dentro do município e da região que envolvem
nossa Etec em forma de projetos.nossa Etec em forma de projetos.

DenominaçãoDenominação Alto índice de aprovações em instituições deAlto índice de aprovações em instituições de
ensino superiorensino superior

DescriçãoDescrição
Há um alto índice de aprovações em instituições de ensinoHá um alto índice de aprovações em instituições de ensino
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superior e isso fortalece a imagem desta Etec na cidade/região.superior e isso fortalece a imagem desta Etec na cidade/região.

DenominaçãoDenominação Outras escolas técnicasOutras escolas técnicas
DescriçãoDescrição
Existe uma boa relação com outras escolas técnicas, bem comoExiste uma boa relação com outras escolas técnicas, bem como
incentivo por uma melhora em vista da competiçãoincentivo por uma melhora em vista da competição
interinstitucional.interinstitucional.

DenominaçãoDenominação EmpregabilidadeEmpregabilidade
DescriçãoDescrição
Dado o arranjo produtivo local, a empregabilidade é um fatorDado o arranjo produtivo local, a empregabilidade é um fator
positivo à Etec, sobretudo, na área da saúde, com mais de 4positivo à Etec, sobretudo, na área da saúde, com mais de 4
grandes hospitais localizados na cidade.grandes hospitais localizados na cidade.

DenominaçãoDenominação Convite para eventosConvite para eventos
DescriçãoDescrição
É frequente o convite de nossa Etec em eventos, tanto paraÉ frequente o convite de nossa Etec em eventos, tanto para
participar quanto para auxiliar na organização.participar quanto para auxiliar na organização.

DenominaçãoDenominação Diálogo com os poderes público e privadoDiálogo com os poderes público e privado
DescriçãoDescrição
Nesta Etec, é fácil o diálogo com os poderes público e privado,Nesta Etec, é fácil o diálogo com os poderes público e privado,
dado o respeito desta instituição na cidade/região.dado o respeito desta instituição na cidade/região.

DenominaçãoDenominação Ampliação por meio dos novos cursosAmpliação por meio dos novos cursos
DescriçãoDescrição
Esta Etec tem potencial para oferecer mais cursos dada aEsta Etec tem potencial para oferecer mais cursos dada a
demanda da região. Para tanto, há a necessidade de serdemanda da região. Para tanto, há a necessidade de ser
ampliada.ampliada.

DenominaçãoDenominação Localização da escolaLocalização da escola
DescriçãoDescrição
A localização desta Etec se mostra como um ponto externoA localização desta Etec se mostra como um ponto externo
positivo. Ela está próximo às Rodovias Fernão Dias (Federal) epositivo. Ela está próximo às Rodovias Fernão Dias (Federal) e
Dom Pedro I (Estadual).Dom Pedro I (Estadual).

DenominaçãoDenominação Capacitações oferecidas pelo Centro PaulaCapacitações oferecidas pelo Centro Paula
SouzaSouza

DescriçãoDescrição
As capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza se mostramAs capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza se mostram
como um ponto forte, pois permitem aos nossos docentescomo um ponto forte, pois permitem aos nossos docentes
aprimoramentos constantes e, por isso, acabam se aproximandoaprimoramentos constantes e, por isso, acabam se aproximando
do arranjo produtivo atual.do arranjo produtivo atual.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Dificuldades com os horários dos ônibusDificuldades com os horários dos ônibus
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DescriçãoDescrição
Nossos estudantes apresentam dificuldades com os horários dosNossos estudantes apresentam dificuldades com os horários dos
ônibus, tanto os que moram na cidade quanto os que habitam emônibus, tanto os que moram na cidade quanto os que habitam em
outras cidades.outras cidades.

DenominaçãoDenominação Segurança do bairro e no entorno da EtecSegurança do bairro e no entorno da Etec
DescriçãoDescrição
A segurança do bairro e no entorno da Etec se mostram como umA segurança do bairro e no entorno da Etec se mostram como um
ponto negativo, já que a instituição se localiza próximo ao bairroponto negativo, já que a instituição se localiza próximo ao bairro
de Caetetuba, historicamente conhecido pela criminalidade.de Caetetuba, historicamente conhecido pela criminalidade.
Ultimamente, este aspecto tem melhorado bastante em função deUltimamente, este aspecto tem melhorado bastante em função de
políticas públicas de integração.políticas públicas de integração.

DenominaçãoDenominação Fechamento de cursosFechamento de cursos
DescriçãoDescrição
A possibilidade de um curso fechar preocupa e se mostra comoA possibilidade de um curso fechar preocupa e se mostra como
ponto negativo. E isso pode se dar por falta de empregabilidade,ponto negativo. E isso pode se dar por falta de empregabilidade,
por dificuldade de conciliar trabalho/estudo, por horário depor dificuldade de conciliar trabalho/estudo, por horário de
trabalho, por distância da Etec etc.trabalho, por distância da Etec etc.

DenominaçãoDenominação Desalinhamento político entre Município,Desalinhamento político entre Município,
Estado e Governo FederalEstado e Governo Federal

DescriçãoDescrição
O desalinhamento político entre Município, Estado e GovernoO desalinhamento político entre Município, Estado e Governo
Federal se apresenta como um problema externo e isto vemFederal se apresenta como um problema externo e isto vem
acontecendo nos últimos anos na região.acontecendo nos últimos anos na região.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Despatrimonializar itens e equipamentosDespatrimonializar itens e equipamentos
DescriçãoDescrição
É necessário em 2019 despatrimonializar diversos itens eÉ necessário em 2019 despatrimonializar diversos itens e
equipamentos.equipamentos.

DenominaçãoDenominação Implantar zeladoriaImplantar zeladoria
DescriçãoDescrição
Em 2019, uma nova Zeladoria precisa ser implantada e não háEm 2019, uma nova Zeladoria precisa ser implantada e não há
interesse de ninguém da própria Etec. Possivelmente, a funçãointeresse de ninguém da própria Etec. Possivelmente, a função
será assumida por um funcionário público municipal.será assumida por um funcionário público municipal.

DenominaçãoDenominação Reformar/Trocar caixa d'águaReformar/Trocar caixa d'água
DescriçãoDescrição
É preciso priorizar a reforma ou troca da caixa d'água principalÉ preciso priorizar a reforma ou troca da caixa d'água principal
que apresenta problemas de ferrugem.que apresenta problemas de ferrugem.

DenominaçãoDenominação Constituir Equipe Gestora e de CoordenaçãoConstituir Equipe Gestora e de Coordenação
DescriçãoDescrição
Nos anos de 2019 e 2020, é necessário constituir a EquipeNos anos de 2019 e 2020, é necessário constituir a Equipe
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Gestora e de Coordenação para que haja trabalho em conjunto eGestora e de Coordenação para que haja trabalho em conjunto e
este grupo coopere para se atingir os objetivos desta Etec.este grupo coopere para se atingir os objetivos desta Etec.

DenominaçãoDenominação Implantar novos/novas cursos/modalidadesImplantar novos/novas cursos/modalidades
DescriçãoDescrição
Entre 2019 e 2020, a Etec deve implantar novos cursos (comoEntre 2019 e 2020, a Etec deve implantar novos cursos (como
Técnico em Contabilidade, em Edificações) ou novas modalidadesTécnico em Contabilidade, em Edificações) ou novas modalidades
de ensino técnico (tal como M-Tec/Novo-Tec). Uma proposta é ade ensino técnico (tal como M-Tec/Novo-Tec). Uma proposta é a
substituição do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e dosubstituição do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e do
Etim em Desenvolvimento de Sistema por 2 M-Tec na mesmaEtim em Desenvolvimento de Sistema por 2 M-Tec na mesma
área.área.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo Geral:Objetivo Geral:Oferecer uma educação de qualidade que forme cidadãos responsáveis e críticos,Oferecer uma educação de qualidade que forme cidadãos responsáveis e críticos,
preparados para continuar a aprender.preparados para continuar a aprender.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

ObjetivoObjetivo AçõesAções NecessidadesNecessidades
Reduzir o índice de evasão.Reduzir o índice de evasão. Acompanhar os motivosAcompanhar os motivos

da evasão e buscar suada evasão e buscar sua
redução.redução.

A efetivação daA efetivação da
intencionalidade educativa daintencionalidade educativa da

escola.escola.
Aumentar atividades queAumentar atividades que

envolvam diferentesenvolvam diferentes
conhecimentos.conhecimentos.

Realizar projetos eRealizar projetos e
eventos.eventos.

Crença que desenvolver oCrença que desenvolver o
potencial é mais do quepotencial é mais do que

simplesmente aprender, ésimplesmente aprender, é
desenvolver competências, oudesenvolver competências, ou

seja, construir capacidadesseja, construir capacidades
para ser, conviver, conhecer epara ser, conviver, conhecer e

fazer que possam serfazer que possam ser
praticadas em todos os lugarespraticadas em todos os lugares
e por toda a vida. Desenvolvere por toda a vida. Desenvolver

consciência crítica,consciência crítica,
responsabilidade, solidariedaderesponsabilidade, solidariedade
e interagir com a comunidade.e interagir com a comunidade.

Ampliar e manter oferta deAmpliar e manter oferta de
curso técnico e de curtacurso técnico e de curta

duração em Atibaia e região.duração em Atibaia e região.

Em parceria da EquipeEm parceria da Equipe
Gestora com setor privadoGestora com setor privado
e/ou público, definir cursoe/ou público, definir curso

técnico que atenda atécnico que atenda a
busca por mão de obrabusca por mão de obra
qualificada por parte doqualificada por parte do

arranjo produtivo local porarranjo produtivo local por
meio de reuniões emeio de reuniões e

encontros.encontros.

Melhoria de mão de obraMelhoria de mão de obra
qualificada para a cidade equalificada para a cidade e

região.região.
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Ao longo de 2019, estes objetivos serão vinculados a situações-problema, prioridades, metas eAo longo de 2019, estes objetivos serão vinculados a situações-problema, prioridades, metas e
projetos.projetos.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Reduzir em 50% a evasão do Cursos deReduzir em 50% a evasão do Cursos de

Técnico em Enfermagem e Técnico emTécnico em Enfermagem e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas até o 2023Desenvolvimento de Sistemas até o 2023

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Entender os motivos do processo de evasão por meio de pesquisaEntender os motivos do processo de evasão por meio de pesquisa
direta feita com os educadores que saem de nossa unidadedireta feita com os educadores que saem de nossa unidade
escolar por alguma razão, nem que seja preciso ligar ou falar comescolar por alguma razão, nem que seja preciso ligar ou falar com
estes pessoalmente. Além disso, a Coordenação Pedagógica e asestes pessoalmente. Além disso, a Coordenação Pedagógica e as
de Curso realizam, quinzenalmente, reunião com discentes e,de Curso realizam, quinzenalmente, reunião com discentes e,
mensalmente, com docentes, a fim de, entre outras coisas,mensalmente, com docentes, a fim de, entre outras coisas,
identificar motivos que causam a evasão de estudantes em nossaidentificar motivos que causam a evasão de estudantes em nossa
escola. Identificado os motivos, todos buscam sua redução, sejaescola. Identificado os motivos, todos buscam sua redução, seja
Direção, Coordenações e/ou Diretorias de Serviço. Nossa intençãoDireção, Coordenações e/ou Diretorias de Serviço. Nossa intenção
com estas ações é que a evasão diminua em 50% em 2020 dentrocom estas ações é que a evasão diminua em 50% em 2020 dentro
de uma média para os cursos.de uma média para os cursos.

DenominaçãoDenominação Implementar 3 novos cursos até 2022Implementar 3 novos cursos até 2022
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Aproveitando alguns encontros com a gestão municipal, comAproveitando alguns encontros com a gestão municipal, com
políticos, com entidades representativas de setor e com apolíticos, com entidades representativas de setor e com a
Superintendência do Centro Paula Souza para o pedido deste e deSuperintendência do Centro Paula Souza para o pedido deste e de
possíveis outros cursos, solicitaremos a implantação de Técnicopossíveis outros cursos, solicitaremos a implantação de Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Manutenção deem Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Manutenção de
Computadores Técnico em Contabilidade e Técnico emComputadores Técnico em Contabilidade e Técnico em
Edificações. Com esta meta, pretende-se atingir o objetivo geralEdificações. Com esta meta, pretende-se atingir o objetivo geral
que oferecer uma educação técnica de qualidade que formeque oferecer uma educação técnica de qualidade que forme
cidadãos responsáveis, críticos e preparados para o mercado decidadãos responsáveis, críticos e preparados para o mercado de
trabalho regional.trabalho regional.

DenominaçãoDenominação Reorganização e Manutenção do AuditórioReorganização e Manutenção do Auditório
até 2021até 2021

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
No processo de reorganização de espaços escolares, seráNo processo de reorganização de espaços escolares, será
necessário adquirir mais cadeiras, arrumar o som e a porta duplanecessário adquirir mais cadeiras, arrumar o som e a porta dupla
do Autidório.do Autidório.

DenominaçãoDenominação Aquisição de 150 Bibliografias até 2021Aquisição de 150 Bibliografias até 2021
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22
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DescriçãoDescrição
Em função do projeto Biblioteca Ativa, os docentes responsáveisEm função do projeto Biblioteca Ativa, os docentes responsáveis
lotados na Sala do Livro devem arrecadar material bibliográfico, alotados na Sala do Livro devem arrecadar material bibliográfico, a
fim de ampliar a bibliografia de literatura geral, brasileira efim de ampliar a bibliografia de literatura geral, brasileira e
específica referente aos cursos ofertados nesta Etec.específica referente aos cursos ofertados nesta Etec.

DenominaçãoDenominação Ampliar 30% as Metodologias Ativas atéAmpliar 30% as Metodologias Ativas até
20202020

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
A relação entre a teoria e a prática deverá mudar a fim de seA relação entre a teoria e a prática deverá mudar a fim de se
evitar a evasão quanto a prática é pouco usada em sala de aula.evitar a evasão quanto a prática é pouco usada em sala de aula.
Uma opção é empregar metodologias ativas e integrar mais osUma opção é empregar metodologias ativas e integrar mais os
componentes curriculares.componentes curriculares.

DenominaçãoDenominação Construção de mais 3 Salas de Aula e 2Construção de mais 3 Salas de Aula e 2
Laboratórios até 2022Laboratórios até 2022

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Para implantar o curso de Técnico em Edificações, será necessárioPara implantar o curso de Técnico em Edificações, será necessário
construir mais 3 salas de aula e, no mínimo, 2 laboratórios para asconstruir mais 3 salas de aula e, no mínimo, 2 laboratórios para as
aulas práticas de construção civil. Para tanto, a Direção estáaulas práticas de construção civil. Para tanto, a Direção está
realizando contatos e parcerias entre o CPS, políticos estaduais erealizando contatos e parcerias entre o CPS, políticos estaduais e
federais, Prefeitura e órgãos de classe.federais, Prefeitura e órgãos de classe.

DenominaçãoDenominação Manutenção e Ampliação de Mural doManutenção e Ampliação de Mural do
Emprego em 10% até 2020Emprego em 10% até 2020

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Em 2018, foi criado o Mural do Emprego. Contudo, esta açãoEm 2018, foi criado o Mural do Emprego. Contudo, esta ação
precisa receber manutenção ao longo do presente ano eprecisa receber manutenção ao longo do presente ano e
ampliação das ofertas de vagas de emprego/estágio em 10%.ampliação das ofertas de vagas de emprego/estágio em 10%.

DenominaçãoDenominação Implantação/Manutenção de 5 ClassesImplantação/Manutenção de 5 Classes
Descentralizadas na Região até 2023Descentralizadas na Região até 2023

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Além de manter a Classe Descentralizada de Bragança PaulistaAlém de manter a Classe Descentralizada de Bragança Paulista
para que se transforme possivelmente em uma Etec no futuro separa que se transforme possivelmente em uma Etec no futuro se
houver empenho político, esta Direção pretende implantar umahouver empenho político, esta Direção pretende implantar uma
Classe Descentralizada em Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,Classe Descentralizada em Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Nazaré Paulista e Piracaia se as referidas prefeiturasNazaré Paulista e Piracaia se as referidas prefeituras
disponibilizarem condições para tal. Com esta meta, pretende-sedisponibilizarem condições para tal. Com esta meta, pretende-se
atingir o objetivo geral desta Etec.atingir o objetivo geral desta Etec.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 20% o número de docentes emAumentar em 20% o número de docentes em
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capacitação no CPS até 2021capacitação no CPS até 2021
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
A dinâmica do mercado de trabalho e da sociedade em geralA dinâmica do mercado de trabalho e da sociedade em geral
avança significativa e constantemente. Logo, a Coordenaçãoavança significativa e constantemente. Logo, a Coordenação
Pedagógica e a Orientação Educacional recebem da Direção aPedagógica e a Orientação Educacional recebem da Direção a
incumbência de capacitar os docentes frequentemente. Paraincumbência de capacitar os docentes frequentemente. Para
tanto, as capacitações oferecidas pelo CPS são essenciais paratanto, as capacitações oferecidas pelo CPS são essenciais para
este fim.este fim.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Valorização do Mercado de TrabalhoValorização do Mercado de Trabalho
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe GestoraEquipe Gestora

InícioInício 2019-02-012019-02-01
FimFim 2020-12-312020-12-31
DescriçãoDescrição
  

Há tempos, a Direção tem tentado estruturar a Equipe GestoraHá tempos, a Direção tem tentado estruturar a Equipe Gestora
com a presença de um Coordenador Pedagógico e umOrientadorcom a presença de um Coordenador Pedagógico e umOrientador
Educacional que se voltem respectivamente ao docente e aoEducacional que se voltem respectivamente ao docente e ao
discente. Constantemente, desde 2012, tem havidodiscente. Constantemente, desde 2012, tem havido
movimentação de pessoal para assumir estas funções.movimentação de pessoal para assumir estas funções.

Ações de conscientização para estes profissionais se fazemAções de conscientização para estes profissionais se fazem
constantemente necessárias ao longo do ano e em encontros daconstantemente necessárias ao longo do ano e em encontros da
Equipe Gestora e da Direção. Além disso, há a necessidade deEquipe Gestora e da Direção. Além disso, há a necessidade de
algumas orientações para se atingir os objetivos desta Etec.algumas orientações para se atingir os objetivos desta Etec.

O presente projeto visa estabilizar a atuação de certos docentesO presente projeto visa estabilizar a atuação de certos docentes
nesta função para que possam contribuir com a melhoria destanesta função para que possam contribuir com a melhoria desta
Etec e se associa às seguintes metas: Reduzir em 50% a evasãoEtec e se associa às seguintes metas: Reduzir em 50% a evasão
do Cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico emdo Cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas até o 2024 eAmpliar 30% asDesenvolvimento de Sistemas até o 2024 eAmpliar 30% as
Metodologias Ativas até 2021.Metodologias Ativas até 2021.
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