
Parecer da Supervisão Regional
Em todos os blocos avaliados a unidade 
apresentou índices melhores aos índices do ano 
passado. Notou-se o entrosamento da equipe da 
Etec e o objetivo comum da melhoria dos 
processos internos e com o resultado dos produtos.
A unidade escolar conta com uma equipe gestora 
comprometida, vem realizando ações de melhoria 
em sua infraestrutura e transformando os 
ambientes mais adequados para o ensino e 
aprendizagem. Ressalta-se, que há um empenho 
intenso da comunidade em oferecer um ensino de 
qualidade.
Validamos os Pareceres dos Observadores, que 
estão disponíveis para a leitura e apreciação dos 
gestores da unidade.Unidade Regional CPS
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Comunicação e Documentação Escolar

Parecer do Diretor
No bloco de Comunicação e Documentação 
Escolar, as respostas dadas foram as mais ideais 
possíveis, já que muitos registros são realizados de 
maneira adequada. Contudo, isso não ocorre 
quando o assunto é SAI, pois há necessidade de se 
registrar suas análises e sua divulgação.

Parecer do Observador
Na reunião de consenso estavam presentes a 
equipe gestora da unidade, a Supervisora 
Educacional, Adriana Lúcia Carolo e a 
Coordenadora de Projeto, Márcia Serrati Moreno, o 
processo em questão leva em consideração a 
autoavaliação e a análise da documentação 
referente ao ano de 2018. Foi verificado que a 
unidade adotou vários procedimentos de melhoria 
dos processos de comunicação e registro da 
documentação escolar, mas ainda temos alguns 
pontos a considerar. Sugerimos à equipe a melhora 
dos registros, que muitas vezes não são realizados 
e a necessidade de inserir as evidências que 
possuem.
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Parecer do Diretor
No bloco Convênios, Parcerias,Contratos e Gestão 
de Pessoas, atende-se boa parte das respostas 
mais ideais. As parcerias são cumpridas em sua 
maioria, tanto com entidades externas à Etec 
quanto com internas. A APM, por exemplo, 
melhorou bastante no que se refere a registros e 
prestações de conta. Já o item Convênio e Gestão 
de Pessoas não apresentou respostas mais 
adequadas, pois, em 2018, pessoas responsáveis 
por estes aspectos estavam assumindo a função e 
a conhecendo. Logo algumas ações não foram 
feitas nem os devidos registros de outras ações 
realizadas.

Parecer do Observador
Este bloco foi construído tendo como base 
aspectos legalistas no que diz respeito a 
fornecimento de merenda Escolar, cumprimento de 
cláusulas contratuais estabelecidas em convênios e 
parcerias e contratos e funcionamento da APM, 
Cantinas Escolares e Gestão de Pessoas.
A Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi – Atibaia-147 
apresentou quanto a:

Programa de Alimentação Escolar:

•Todos os alunos do Ensino Médio e modulares 
recebem alimentação escolar fornecida por 
empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura; 
•A cozinha é uso exclusivo para o processamento 
dos alimentos, mas há necessidades de adequação 
do espaço segundo a FDE. A UE  foi orientada a 
solicitar as adequações.
•A despensa não atende às especificações da FDE, 
a UE foi orientada a reorganizar a despensa.
•O espaço do refeitório não é adequado. Também, 
neste caso, orientamos a UE a solicitar as 
adequações necessárias.
•Os equipamentos da cozinha e despensa são 
parcialmente adequados e não são suficientes, 
estando em bom estado de conservação e 
funcionamento, limpos e organizados. Orientamos a 
UE para solicitar os equipamentos e utensílios 
necessários.
•Segundo verificado in loco, as merendeiras são 
capacitadas quanto a manipulação de alimentos, 
não atendem aos requisitos quanto aos uniformes.  
A UE já solicitou a regularização dos uniformes 
junto a Prefeitura. Solicitamos que a UE tenha uma 
cópia do certificado da capacitação.
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Parcerias:
•A UE sempre busca novos parceiros para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, 
principalmente através de visitas técnicas.
•A UE quase sempre elabora plano de trabalho e 
controla as parcerias através da ficha de projeto;
•A divulgação é realizada através das redes sociais.
•A unidade escolar não teve em 2018 casos 
previstos na portaria CEETEPS 302/2012. 
Lembrando que para 2018 a referida portaria foi 
substituída pela de nº 2150.
A escola possui um relacionamento sadio e 
adequado com o Coren.

Convênios:

•Os convênios/acordos de cooperação técnico – 
educacional existentes na escola foram 
formalmente elaborados e registrados pela Área de 
Gestão de Parcerias e Convênios. A cláusulas dos 
convênios estão sendo cumpridas.
•A UE acompanha e encaminha Área de Gestão de 
Parcerias e Convênios, formulário contendo as 
informações solicitadas, necessárias para avaliação 
da renovação dos acordos/convênios mantidos, 
dentro dos prazos definidos

Contratos:
•A Unidade Escolar avalia os serviços de vigilância 
e limpeza conforme preconizado na cláusula sexta 
do contrato
•Quanto a documentação para a solicitação dos 
pagamentos, vem sendo encaminhada dentro do 
prazo e com todos documentos necessários.
•A UE encaminha pedido de renovação dentro do 
prazo preconizado de 120 (cento e vinte) dias, via 
ofício.
•Não consta do contrato as cláusulas: 3.6.3/3.6.4 e 
3.6.5 - "Ocorrências para Manutenção"; 3.6.19 - 
destinação de resíduos sólidos; 3.6.21 - programa 
de coleta seletiva.

APM:
•A Diretoria Executiva da APM não elabora o Plano 
Anual de Trabalho e foi orientada a fazê-lo.
•O Conselho Fiscal da APM se reúne e aprecia os 
balancetes.
•A UE foi orientada a publicar os balancetes 
aprovados e rubricados, no quadro da APM.
•O cargo de Diretor Financeiro da APM é ocupado 
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por pai ou  mãe de aluno.
•Todas as reuniões previstas em estatuto são 
realizadas.
•A APM não possui nenhum bem. Os bens 
adquiridos com verba da APM/PDDE são doados 
ao CPS.
•A APM está cadastrada no Sistema Bem-te-ví e o 
mesmo é mantido atualizado.
Cantina:
•A cantina escolar é administrada de forma indireta 
e atende todas as exigências previstas no ofício 
circular conjunto nº 001/2010 - Cetec/Ugaf.
•O espaço físico da cantina precisa de algumas 
adequações e de melhorias na organização.
•A cantina não possui o Cadastro Municipal de 
Vigilância em Saúde (para a cidade de S.Paulo) e o 
auto de licença de funcionamento e demais 
documentos necessários, expedido pelo órgão 
responsável pela Vigilância Sanitária ou a quem 
esta designar, conforme ofício circular conjunto nº 
001/2010 - Cetec/UGAF pois para regularizar a 
situação depende da documentação da Etec 
(habite-se, AVCB ou licença de funcionamento) 
exigido pela Prefeitura/Vigilância Sanitária.
•A UE foi orientada a constituir a comissão de 
avaliação dos serviços da cantina.
•As informações fornecidas pelo DSE visando a 
promoção de uma alimentação saudável são 
divulgadas.
•A cantina não possui funcionários.
Formação em Serviço e Desenvolvimento de 
competências Profissionais Docentes e 
Produtividade:
•A UE realiza atividades de atualização técnica, 
quase sempre, através das Reuniões Pedagógicas. 
•A UE incentiva e estimula a formação da sua 
equipe através das capacitações oferecidas pelo 
CPS.
•A UE realiza integração de funcionários. 
Sugerimos a adoção do modelo constante no 
Observatório Escolar.
•Durante o ano de 2018 não houve caso de aluno 
deficiente.
•O rodízio de tarefas entre os funcionários é 
realizado nos próprios departamentos não 
ocorrendo intercâmbio de tarefas entre setores.
•Com relação ao clima organizacional A UE 
transparece harmonia e um clima organizacional 
agradável.

Gestão de Bibliotecas
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Parecer do Diretor
Referente ao bloco Gestão de Bibliotecas, a maioria 
das respostas se encontra dentro do ideal. Muitas 
das boas ações desenvolvidas na Biblioteca se 
deve à ação de funcionário e de docentes 
envolvidos com o projeto Biblioteca Ativa. Parte das 
respostas abaixo do adequado se deve em função 
de não se ter Bibliotecário naquele espaço. Há 
também a necessidade de se incluir funcionário 
lotado lá em reuniões de Coordenação, já que em 
reuniões administrativas já participa.

Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.
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Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Parecer do Diretor
Em relação ao bloco Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, os itens são bem atendidos em grande 
parte.  Espaços são bem indicados/sinalizados e há 
um cuidado devido no que se refere ao uso de 
equipamentos de proteção. Contudo, há 
necessidade de se montar a brigada contra 
incêndios com frequência.

Parecer do Observador
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Etec Prof. Carmine Biaggio Tundisi
Parecer do Observador em 2019
De modo geral, como na maioria das ETECs, 
alguns documentos dos ensaios ou testes 
realizados não são emitidos, pelos realizadores dos 
serviços.
No entanto, se vê bastante atuação por parte das 
equipes gestora e dos demais participantes nos 
eventos.
SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
A- ESPAÇOS DE TRABALHOS
De forma geral os espaços de trabalhos são 
adequados, exceto pela pintura dos corrimãos que 
não está de acordo com a NBR e IT do Corpo de 
Bombeiros.

B - ASPECTOS AMBIENTAIS
Com relação aos aspectos ambientais, todos os 
procedimentos estão de acordo. 

C- PESSOAS
todas as afirmativas estão de acordo com as 
normativas

D - CIPA
A CIPA é atuante e todos os procedimentos estão 
de acordo com as normas.

TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA
A - Espaços de trabalho (utilização, organização e 
limpeza) 
Exceto pela falta de aferição da potabilidade da 
água, apesar de ser efetuada a limpeza, todas as 
demais afirmativas estão de acordo com as 
normativas

B - Equipamentos, ferramentas, mobiliários, 
instalações e softwares (utilização, organização e 
limpeza)
Todas as afirmativas estão de acordo com as 
normativas

C - Materiais de consumo (utilização, organização e 
limpeza )
Todas as afirmativas estão de acordo com as 
normativas

D - Documentação Legal e Segurança de 
Informações
As regularizações de documentos legais estão em 
andamento.
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Tecnologia e Infraestrutura

Parecer do Diretor
No bloco Tecnologia e Infraestrutura, as afirmações 
apresentam evidências adequadas e diversos itens 
são atendidos positivamente.  Entretanto, há 
documentos a serem produzidos  no que se refere 
ao prédio e a alguns procedimentos.
Em relação a todo o processo do Observatório 
Escolar 2019, a Direção tem implementado outro 
método para que as afirmações sejam 
comprovadas devidamente e os chefes de setor 
ficam como responsáveis pelas evidências, 
diferentes de anos anteriores. O tempo dado para 
as tarefas foi adequado e a equipe montada para 
participar deste processo atuou bem, deixando de 
colocar poucas evidências existentes nesta Etec.
Por fim, esta Direção entende o quão importante é 
o Observatório Escolar e defende um processo 
constante e necessário. A maior dificuldade é ter 
uma prática de se anexar evidências de maneira 
antecipada e conseguir ter mais de 70% das 
afirmações atendidas em sua plenitude.

Parecer do Observador
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147  ETEC  CARMINE BIAGGIO TUNDISI - 
ATIBAIA
PARECER DO OBSERVADOR
 
Os espaços de trabalhos estão de acordo com os 
padrões estabelecidos, sendo que os layouts estão 
atendendo tanto os usuários, dicentes e docentes, 
as condições de acessibilidade atende as normas 
da ABNT, sendo que os muros, portões, cortinas, 
persianas  se encontram com as manutenções 
preventivas executadas.
Os testes de estanqueidade, as manutenções de 
instalações, caixa d'água, entrada de energia, 
controle de pragas, estão sendo efetuados e 
documentados.

 
Os cursos da U.E., se encontram de acordo com os 
planos, com relação aos equipamentos, 
ferramentas, mobiliários, instalações e software.

 
 
 
As documentações da U.E. estão em fase de 
regularização.
Os autos de inspeção sanitária, o alvará de 
funcionamento, o auto de licença , o Certificado de 
Vistoria,  estão dentro de  validade .
Os backups mensais são executados
Não ocorre autorga para Poço Artesiano pelo DAEE 
- IT 006.

Pedagógico
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Parecer do Diretor
No bloco Pedagógico, há muitas ações que esta 
Etec desenvolve e dentro do adequado, tal como 
ações didático-pedagógicas diversificadas. 
Entretanto, este bloco não apresenta boa parte das 
respostas como sendo ideais por conta da ausência 
de registros pela Coordenação Pedagógica em 
2018.

Parecer do Observador
Na reunião de consenso estavam presentes a 
equipe gestora da unidade, a Supervisora 
Educacional, Adriana Lúcia Carolo e a 
Coordenadora de Projeto, Márcia Serrati Moreno, o 
processo em questão leva em consideração a 
autoavaliação e a análise da documentação 
referente ao ano de 2018. Foi verificado que a 
unidade adotou vários procedimentos de melhoria 
dos processos da área pedagógica, mas ainda 
temos alguns pontos a considerar. Sugerimos à 
equipe a melhora dos registros, que muitas vezes 
não são realizados e a necessidade de inserir as 
evidências que possuem. A escola ainda foi 
orientada para a importância nas reuniões de 
planejamento do estudo dos planos de curso, para 
o desenvolvimento de projetos interdisciplinares 
nas turmas.
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